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Wstęp
Człowieka XXI wieku spotykają różne doświadczenia, zarówno
pozytywne jak i negatywne. Może ktoś powiedzieć, że przecież tak
było zawsze. Poniekąd jest w tym wiele racji. Niemniej jednak, gdy
spojrzymy na statystyki XXI wieku, wiele zjawisk, doświadczeń, stanów jakie człowiek dziś przeżywa stały się bardziej intensywne, wiele
z nich o szerszym i bardziej wyrazistym odczuciu. Nie ulega wątpliwości,że na ten fakt nałożyło się wiele przyczyn.
Jednym z takich zjawisk współczesnych, które dotykają ludzi
w różnym wieku jest samotność. Samotność jest stanem, którego
doświadcza niemal każdy człowiek. Nie sposób przejść przez życie,
choć raz nie czując się samotnym. Dla większości z nas jest to doświadczenie przykre. Cierpimy z powodu samotności, uciekamy
przed nią, obawiamy się jej. Te lęki i cierpienia często wpływają na
nasze decyzje, które, podejmowane pod wpływem takich negatywnych emocji, okazują się często złe. Rezygnujemy z marzeń, wiążemy się z ludźmi, z którymi nie jesteśmy szczęśliwi, wpadamy w
pracoholizm, depresję, oddajemy się nałogom – wszystko to, by nie
czuć się samotnymi, by zapomnieć o pustce, o poczuciu, że jest się
niekochanym i nierozumianym.
Mówiąc o samotności możemy wymieniać wiele jej rodzajów,
przyczyn, skutków i następstw. Generalnie jednak mówi się o
dwóch rodzajach samotności. Pierwszą i najłatwiejszą z nich jest
samotność polegająca na braku obecności innych ludzi. Taka samotność to na przykład sytuacja rozbitka na bezludnej wyspie lub
więźnia przetrzymywanego w całkowitej izolacji. Przeciwieństwem
takiej samotności jest oczywiście przebywanie wśród ludzi.
Drugi rodzaj samotności, który można nazwać „emocjonalnym”, to brak bliskiej osoby. Stan ten można zobrazować jako samotność w tłumie, czyli powierzchowne, płytkie relacje, pozbawione ciepła i czułości. Jego przeciwieństwem jest bycie w bliskiej
relacji z drugim człowiekiem.
A tak w ogóle gdybyśmy postawili pytanie: czym jest samotność, zapewne odpowiedzi czy definicji byłoby bardzo wiele. Każ5

dy z nas według własnych bardzo subiektywnych kryteriów
przedstawiłby definicję samotności. Czym zatem jest samotność w
oczach wielu i jak możemy zdefiniować to uczucie w kilku prostych zdaniach? Otóż wieleu powiada, że samotność można w
skrócie opisać następującymi słowami: jest to uczucie, że nikt nie
chce z nami być, że zostaliśmy odrzuceni przez świat. Jest ono
przekonaniem, że nie zasługujemy na towarzystwo innych, często
jest to także uczucie, że nie chcemy z nikim przebywać.
Można z tak ujętą definicją bardziej lub mniej się zgadzać. To
kwestia wielu uwarunkowań, osobistych doświadczeń, przeżyć,
skojarzęń i wielu innych elementów wewnętrznych i zewnętrznych. Jest chyba jedna teza pewna, że samotność to nie jest stan, w
którym inni nie chcą z nami być, lecz samotność jest stanem, w którym my nie lubimy siebie i nie chcemy ze sobą być.
Są tacy, którzy uciekają od cierpienia miłości. Kochali, zawiedli się i nie chcą już nikogo kochać, nikomu służyć, nikomu pomagać. Taka samotność jest straszna, bo człowiek uciekając od miłości,
ucieka od samego życia. Zamyka się w sobie. Czasem jest pełno
ludzi po to, aby głębsza była samotność.
Aby uwierzyć w drugiego człowieka, należy najpierw uwierzyć wsiebie. Żyć w harmonii ze światem widzialnym i niewidzialnym. Odnaleźć prawdziwe oblicze Boga. Ale czy miłość jest w stanie uchronić przed samotnością? Nie zapominajmy, że "Bóg ukrył
piekło w samym sercu raju". Najgorszą samotnością nie jest ta, która otacza człowieka, ale ta pustka w nim samym, kiedy z kraju nie
wyniósł ani cieplejszego spojrzenia, ani serdecznego słówka, ani
nawet iskry nadziei.
Zdarza się, że człowiek sam poszukuje samotności. Bywa
więc samotność z wyboru. Źródłem takiej samotności jest zwykle
jakaś głęboka potrzeba psychiczna, czy nawet duchowa. W takiej
sytuacji człowiek na ogół sam decyduje, w którym momencie i na
jak długo chce się oderwać od wszystkiego i wszystkich, którzy go
otaczają. Taka samotność jest człowiekowi po prostu od czasu do
czasu potrzebna. Niekiedy źródłem tej potrzeby jest chęć zwykłego
odpoczynku od nadmiaru spraw, od zbyt licznych, nie zawsze łatwych kontaktów z ludźmi. Innym razem idzie o sprawy jeszcze
ważniejsze. Pojawia się potrzeba przemyślenia jakiegoś trudnego
6

problemu, konieczność podjęcia skomplikowanej decyzji, czy też
potrzeba dokonania dotychczasowego bilansu życiowego. Czasem
jest to po prostu chęć bycia przez chwilę ze sobą samym. Powód
takiej potrzeby samotności jest zwykle jakoś ważny dla osoby, która jej szuka. Po takim odosobnieniu, które niekiedy trwa jedynie
krótką chwilę, człowiek wraca odświeżony i wypoczęty. Niejednokrotnie też bogatszy wewnętrznie. Ten rodzaj samotności jest więc
elementem higieny psychicznej wkomponowanym niejako w równowagę psychiczną człowieka. Na taką samotność - co jest rzeczą
zrozumiałą - nikt nie skarży się. Wręcz przeciwnie, bywa ona niekiedy trudnym do zrealizowania luksusem.
A zatem można być bardzo różnie samotnym. Warto jednak
pamiętać, że ta niedobra, niechciana samotność, w ogromnej mierze
zależy od tego, co jest we wnętrzu człowieka samotnego, od jego obrazu siebie. Stąd zmiana tego obrazu na bardziej realistyczny, na bardziej prawdziwy, jest szansą wyjścia z tego destrukcyjnego stanu.
W swojej adhortacji apostolskiej na temat życia rodzinnego
Jan Paweł II napisał, że ludziom samotnym w ich poszukiwaniu
swojej drogi życiowej należy się pomoc, zwłaszcza ze strony Kościoła. Osoby te -- pisze Ojciec Święty -- "ze względu na konkretną
sytuację życiową, w jakiej się znajdują -- często nie z własnego wyboru -- uważam za szczególnie bliskie Sercu Chrystusa, godne miłości i skutecznej troski Kościoła oraz duszpasterzy. Bardzo wiele
osób na świecie, niestety, nie może w żaden sposób odwołać się do
tego, co określa się w ścisłym sensie pojęciem rodziny. (...) Tym,
którzy nie mają rodziny naturalnej, trzeba jeszcze szerzej otworzyć
drzwi wielkiej rodziny, którą jest Kościół, konkretyzujący się następnie w rodzinie diecezjalnej, parafialnej, w podstawowych
wspólnotach kościelnych i w ruchach apostolskich. Nikt nie jest
pozbawiony rodziny na tym świecie: Kościół jest domem i rodziną
dla wszystkich, szczególnie zaś dla <utrudzonych i obciążonych>
(Mt 11,28)".
Czujesz się samotny, pozbawiony kontaktu z ludźmi. Żyjesz
jak na wyspie, bez jakiejkolwiek łączności ze stałym lądem, gdzie
są ludzie. Nie ma mostów, kursujących regularnie statków z przyjaciółmi na pokładzie. Masz wprawdzie najemcę, który przychodzi
czasem w sprawie czynszu. Masz piekarza, mleczarza, sprzedaw7

czynię w sklepie, żeby nie umrzeć z głodu. Masz listonosza z twoją
rentą i z rachunkami za gaz i prąd. Ale nie masz przyjaciół.
Jakże wielu ludzi ma wrażenie, jakby brakowało im gruntu
pod nogami! Kto wiele przebywa z ludźmi, może zaobserwować,
jak niektórzy siedzą w swoich pokojach, czekają, wciąż czekają, czy
przypadkiem ktoś sobie o nich nie przypomni, nie zadzwoni do
drzwi albo nie wykręci ich numeru telefonu. Ale zazwyczaj nikt nie
przychodzi. Słuchawka spoczywa na widełkach. Nie ma nikogo,
kto chciałby się z nimi zadawać, nikogo, kto chciałby okazać im
trochę serca.
Niniejsza publikacja jest wielorakim spojrzeniem na zagadnienie samotności. Autorzy tekstów w interesujący sposób próbują
wniknąć w istotę samotności, i tej ogólnie przyjętej rozumianej, i w
tę w ujęciu praktycznym, prawniczym, humanistyczny, społecznym i pedagogicznym. Oddając się lekturze niniejszej monografii
zapewne wzbogacimy nie tylko nasz umysł czym jest samotność,
ale być może lepiej zrozumiemy samotność własnym sercem, w
poczuciu sensu życia i jakości tego życia. Być może dla niejednego
czytelnika, treśc tu zawarta stanie się drogą adwentowej wędrówki
przez życie po to, by kiedyś nastąpiło „Boże Narodzenie”. Ilekroć
więc pokonasz niechciana samotnośc zapewne rodzić się będzie
wtedy coś nowego, a będzie to może kolejna piękna miłośc, nowa
nadzieja, nowa perspketywa życia.
Życzę Czytelnikom ubogacenia zarówno treścią, zawartą intencją w tekstach, a przede wszystkim pozytywnym przeżyciem
obecności Boga i drugiego człowieka.
Ks. Jan Zimny

8

ROZDZIAŁ I

SAMOTNOŚĆ
ASPEKT OGÓLNY
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Zbigniew Narecki (KUL)

Konsumpcjonizm jako antidotum na samotność człowieka w nauce moralnej Św. Jana Pawła II
(Wstęp). 1. Ku pełnemu pojmowaniu konsumpcjonizmu: wokół pojęcia; główne odniesienia; istota /natura/; ocena zjawiska. 2. Konsumpcjonizm
według Jana Pawła II w zarysie: określenia ogólne; podstawowe wyznaczniki.
3. Konsumpcjonizm w kontekście ludzkiego rozwoju: konsumpcjonizm a
zaspokajanie potrzeb człowieka; potrzeba jakościowej zmiany struktury ludzkich
potrzeb; zagrożeniem - rozwój fałszywy. 4. Skutki konsumpcjonizmu: skutki
osobowe; zagrożenia społeczne. 5. Konsumpcjonizm wedle opcji „być mieć”; postawa Kościoła: istota problemu: rola profetyczno - krytyczna i wychowawcza Kościoła; alternatywą papieską - nowa ewangelizacja; apel Świętego;
szczególna rola mass mediów. (Zakończenie). Przypisy źródłowe. Bibliografia: dokumenty Kościoła; lektura przedmiotowa (wybór).

Świat współczesny zdecydowanie znamionuje cywilizacja
konsumpcyjna, zwana cywilizacją rzeczy, przesytu materialnego,
„doczesnego raju”. Ludzie opanowani pragnieniem posiadania i
używania - aniżeli bycia i dzielenia się - konsumują ponad miarę i
w sposób nieuporządkowany. W rezultacie zapominają o pierwotnym przeznaczeniu dóbr ze „wspólnego ogrodu”, który otrzymali
w darze od Stwórcy wspólnie dla wszystkich pokoleń. Z dwóch
alternatywnych sposobów istnienia i działania: „mieć” i „być” wybierają zdecydowanie ten pierwszy. Z najprzeróżniejszych przekazów pisemnych i doświadczeń życiowych ewidentnie wynika, iż to
bezkresne zaspokajanie potrzeb doczesnych nie jest żadnym antidotum na szereg istotnych pytań egzystencjalnych, a tym bardziej ludzkiego szczęścia i pokoju, bowiem trawi go nieprzerwanie choroba „niespokojnego serca”, wszechogarniającej samotności ! Czy
jest zatem to właściwa opcja i styl życia dla nas współczesnych ?
Na to fundamentalne pytanie postawione już w starożytności przez
św. Augustyna, które uczy o niepokoju i osamotnieniu człowieka
dopóty, dopóki <nie spocznie w Bogu>, postaramy się spojrzeć poprzez pryzmat moralnej wykładni Kościoła współczesnego,
zwłaszcza - nauki Świętego Jana Pawła II, wielkiego Orędownika
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prawdy o człowieku, zatroskanego o jego uświęcenie i zbawienie.
Aczkolwiek niniejsze ujęcie będzie próbą syntezy, zauważymy w
dalszych rozważaniach, że pouczenia papieskie na kwestie konsumpcjonizmu są zbyt mało znane, ale jakże w swej warstwie praktycznej kapitalne i bezcenne, bezwzględnie żywotne i warte podkreślenia. Dotyczą bowiem samego setna szczęścia i pomyślności
człowieka, który w swym pielgrzymowaniu nigdy nie pozostaje
samotny - lecz podąża ciągle wespół z innymi, a szczególnie z Bogiem - zarówno w wymiarze doczesnego uświęcania się i wiecznego zbawienia!
1. Ku pełnemu pojmowaniu konsumpcjonizmu
Wokół pojęcia. Konsumpcjonizm (łac . „consumere” - spożywać, zużywać, używać, wykorzystywać) jest przejawem ideologii,
która przejawia się bardziej w praktyce, niż w zwartej teorii, tj. we
wzorach i modelach życia codziennego takich jak: praca, rozrywka
i czas wolny, wykorzystanie dóbr materialnych..., oraz podporządkowuje psychiczne i duchowe wymiary człowieka temu, co w nim
instynktowne i materialne. Problem dotyczy pewnej kategorii zjawisk kulturowych lub koncepcji życia, gdzie przedkłada się „mieć”
nad „być”.
Główne odniesienia. Jest jednym z częstszych płaszczyzn alienacji człowieka, autentycznego sensu jego istnienia, kiedy człowiek nie
uznając wartości i wielkości osoby w samym sobie i bliźnim, pozbawia się
możliwości przeżycia w pełni swego człowieczeństwa i nawiązania relacji
solidarności we wspólnocie z innymi ludźmi, do której został stworzony
przez Boga (1). Jest to przejaw hedonistycznej i utylitarnej wizji samorealizacji człowieka; dotyka nie tylko pojedynczego człowieka,
ale obejmuje całe systemy i struktury społeczne (2).
Istota /natura/. Konsumpcjonizm to wyraz fałszywej koncepcji
człowieka, ludzkiej wolności i prawdziwego jego dobra. Często
Papież określa to mianem błędu antropologicznego. To wynik różnorakiej, często niewidocznej, manipulacji człowiekiem ze strony
całych organizacji życia zbiorowego, systemów produkcji oraz nacisków mass mediów.
Ocena zjawiska. Manipulacja konsumpcyjna dotyka słabych
stron osobowości ludzi, którzy przez różnorodne zużywanie dóbr
12

materialnych wypełniają pustkę duchową. W sferze ekonomii konsumpcja pokrywa się z materializmem lub z ekonomizmem, kiedy
rozdziela się i przeciwstawia kapitał pracy. Ideologie te głoszą
pierwszeństwo i nadrzędność materii nad tym wszystkim, co duchowe i osobowe (3).
2. Konsumpcjonizm według Jana Pawła II w zarysie
Określenie ogólne. Najogólniej konsumpcjonizm Papież określa
jako: styl życia, który wyżej stawia dążenie do tego, by mieć, aniżeli być,
i chce więcej mieć nie po to, aby bardziej być, lecz by doznawać w życiu jak
najwięcej przyjemności (4). Przy takiej opcji: człowiek wikła się w sieć
fałszywych i powierzchownych satysfakcji, podczas gdy powinien spotkać
się z pomocą autentycznej i konkretnej realizacji swojej osobowości (5).
Główne wyznaczniki. Powyższe wypowiedzi potwierdzają, że
w określeniu konsumpcjonizmu Papież podejmuje zaznaczoną już
przez Sobór Watykański II (6), a potem rozwiniętą przez Pawła VI,
(7) kategorię „być” i „mieć”; kiedy przy jej charakterystyce nie
ogranicza się tylko do mówienia o zagrożeniach w tym, co jawi się
jako nowość, lecz stara się rozpoznawać pozytywne objawy i zachęca zarazem do ich realizacji (8). Papież uczy tam, iż posiadanie
dóbr samo w sobie nic nie daje, jeżeli nie przyczynia się do dojrzałości i rozwoju ludzkiego „być” w realizacji powołania na fundamencie autentycznej hierarchii wartości. Według Niego: zło nie polega na „mieć” jako takim, ale na takim „posiadaniu”, które nie uwzględnia jakości i uporządkowanej hierarchii posiadanych dóbr. Jakości i hierarchii, które płyną z podporządkowania dóbr i dysponowania nimi „byciu”
człowieka i jego prawdziwemu powołaniu (9).
3. Konsumpcjonizm w kontekście ludzkiego rozwoju
Konsumpcjonizm a zaspokajanie potrzeb człowieka. Przy charakterystyce zjawiska konsumpcjonizmu nie można pominąć tematu
dotyczącego koncepcji rozwoju. Zarówno problem rozwoju człowieka i konsumpcjonizmu opierają się na zależności pomiędzy potrzebami i ich zaspokajaniem.
Potrzeba jakościowej zmiany struktury ludzkich potrzeb. Aby
człowiek mógł się właściwie rozwijać, potrzeby jego domagają się
realizacji w drodze wysiłku - ale podług pewnych wartości.
13

Zwłaszcza, gdy chodzi o potrzeby osobowe, zakłada to zmianę w
samej strukturze potrzeb wedle kryterium jakościowego. Fakt ten
wymaga większej ilości i lepszej jakości dóbr, a co za tym idzie zwiększonych i uważniejszych wysiłków - co stanowi mechanizm
rzeczywistego rozwoju. Jan Paweł II podkreśla, iż rozwój ten wtedy
jest rzeczywiście prawdziwy, jeśli odbywa się w zgodzie z najgłębiej rozumianą naturą człowieka, tj. dotyczy nie tylko mnożenia i
konsumowania dóbr materialnych , lecz daje też możliwość realizacji jego innych uprawnień i wyższych potrzeb: praw osobowych,
społecznych i politycznych, tożsamości kulturowej, wartości moralno-religijnych (10).
Zagrożeniem - rozwój fałszywy. W przeciwnym wypadku - rozwój jako fałszywy będzie „postępem” nierzeczywistym, odnoszącym się do kategorii posiadania, tj. „mieć”. Papież uczy: nie może
człowiek polegać tylko na użyciu, na władaniu i nieograniczonym posiadaniu rzeczy stworzonych i wytworów przemysłu, ale nade wszystko na
podporządkowaniu posiadania, panowania i użycia podobieństwu człowieka do Boga oraz jego powołaniu do nieśmiertelności (11).
4. Skutki konsumpcjonizmu
Skutki osobowe. Skutkiem bezpośrednim konsumpcjonizmu jest
degradacja godności osoby ludzkiej. We wzrastającej, nieokiełznanej spirali zaspokajania potrzeb - w sposób wielokrotnie niekontrolowany - powstają w człowieku konsumpcyjne nawyki i style życia,
często niegodziwe i szkodliwe dla jego fizycznego, psychicznego i
duchowego zdrowia (12). Wtedy nie jest on w stanie dostrzec lub
przeciwstawić się ich sile i urokowi, przez co zdecydowanie zostaje
pozbawiony warunków do swego harmonijnego rozwoju. Takie
korzystanie z dóbr, zamiast stwarzać szanse doskonalenia człowieka, czyni mu szkodę łącznie - z bezsensownym marnotrawstwem
dóbr materialnym, które mogłyby służyć innym w potrzebie. Jak
uczy Jan Paweł II - równolegle z tym postępowaniem: idzie jakieś
nadużycie wolności jednych, co łączy się właśnie z niekontrolowaną
etycznie postawą konsumpcyjną, przy równoczesnym ograniczeniu wolności drugich, tych, którzy odczuwają dotkliwie braki, którzy zostają zepchnięci w warunki nędzy i upośledzenia (13).
14

Ten niewłaściwy i często nieokiełznany stosunek do dóbr
konsumpcyjnych zostaje niejako automatycznie przeniesiony na
inne obszary życia człowieka, co uwidacznia się szczególnie - w
niewrażliwej na potrzeby bliźnich - postawie egoizmu oraz w deprawacji ludzkiej cielesności, w zaślepiających go zachciankach
bycia i życia jak samotnik (14).
Zagrożenia społeczne. Istnieją rozliczne, społeczne następstwa
konsumpcjonizmu, a mianowicie: - niesprawiedliwy podział dóbr i
ogromne dysproporcje w poziomie posiadania pomiędzy poszczególnymi grupami, narodami, państwami, a nawet kontynentami
(15); - błędne koncepcje rozwoju gospodarczego i postępu naukowo-technicznego (16); - degradacja środowiska naturalnego, zarówno społecznego i przyrodniczego (17); - kryzys życia małżeńsko-rodzinnego (18); - przestępstwa przeciwko ludzkiemu życiu
(19); - pornografia, prostytucja, homoseksualizm i inne patologie
seksualne (20); - wszelkiego typu uzależnienia: narkomania, alkoholizm, seksualizm... (21); - kryzys wiary człowieka prowadzący do
negacji oraz zastępowania jej przez różne postacie sekularyzmu,
ateizmu i „humanizmu bez Boga”, a w końcu - permisywizmu moralnego (22). W rezultacie - tą materialną samowystarczalność
przenosi on na całą swą ludzką rzeczywistość.
Warto dodać, że we współczesnych opracowaniach na temat
konsumpcjonizmu dominuje kilka, mniej lub bardziej wyjaśniających,
argumentacji. I tak: (1) może być traktowany jako teoria mówiąca o
sposobach powstawania i określania nowych potrzeb. Zawsze jednak
uważa się go za mniej lub bardziej błędną koncepcję człowieka i jego
prawdziwego dobra, gdzie następuje rozbicie: spójnego obrazu człowieka, w którym jest ściśle zachowana zasada prymatu osoby nad rzeczą (23);
gdy taka cywilizacja oddaje człowieka w niewolę materii (24); (2) i to
często, kiedy utożsamia się go z ekonomizmem wedle zasady extra
mercatum nulla salus /poza rynkiem nie ma zbawienia/. Ma to miejsce
wtedy, gdy pracę ludzką przeciwstawia się kapitałowi; jako dwie obce sobie siły produkcyjne, zostają całkowicie podporządkowane konsumpcji. Ów ekonomizm łączy się z materializmem czy sekularyzmem ateistycznym, który propaguje na co dzień hedonizm, zradza
tzw. sztuczną konsumpcję, itp. (25); (3) może stawać się wyrazem
manipulacji człowiekiem, w której człowiek staje się przedmiotem
15

wielorakiej, często nieuchwytnej intrygi; powodem tego zjawiska jest
samowładny postęp wolnej gospodarki, który odbywa się jednostronnie i niewłaściwie (26); (4) twierdzi się też, że zjawisko konsumpcjonizmu dominuje w grupach społecznych, w społecznościach
tylko z nazwy, tj. o niskim uspołecznieniu; tworzą je wszelkiego typu
totalitarne tyranie, anarchie, itp. (27), w których jednostka ludzka staje
się nieważna, gdzie owe „zwierzchności” starają się zaspakajać jednostkom wszelkie potrzeby. Jednostki te muszą za taką „opiekę” być
ślepo lojalne. Wtenczas problem ten wiąże się z bardzo zróżnicowanym poziomem konsumpcji i niską jakością życia społecznego. Papież
zaznacza wyraźnie, że to, co należy się człowiekowi, musi gwarantować możliwość przeżycia i wniesienia czynnego wkładu w dobro
wspólne ludzkości (28); (5) nadmieńmy o jeszcze innym szerszym
problemie, a mianowicie: ów temat wiąże się z ładem ekonomicznym,
który najsilniej występuje w temacie opcji na rzecz ubogich. Jednak
problem ten wymaga osobnego omówienia.
5. Konsumpcjonizm wedle opcji „być – mieć”; postawa Kościoła
Istota problemu. Należy na wstępie zastrzec, iż Papież nie kwestionuje samego dążenia do coraz większych i lepszych warunków
życia oraz zamożności obywateli. Przy okazji jednocześnie wskazuje na taki błędny styl życia, w którym dąży się wyłącznie do
„mieć”, z pominięciem lub negowaniem „być”; gdzie nic nie łączy
ze sobą te kategorie, kiedy eksponuje się „mieć” dla samej przyjemności, władzy czy posiadania (29). Szerzej rozwińmy niniejsze
sformułowanie Świętego.
Po pierwsze - w encyklice Sollicitudo rei socialis 23 zaznacza, iż
koncepcja „ekonomistyczna” związana ze słowem rozwój, przeżywa dziś poważny kryzys. Wielorakie dobrodziejstwa, jakich dostarcza nauka, technika i informatyka, nie przynoszą wyzwolenia
spod wszelkiego rodzaju zniewolenia, a wręcz przeciwnie - bardzo
często obracają się one przeciwko człowiekowi, bowiem: obok dobrobytu występuje nędza i niedorozwój; łamane jest dobro i szczęście ludzi, którzy stają się „niewolnikami posiadania”; pojawiają się
strefy wyuzdanego materializmu, przy rażącym „radykalnym nienasyceniu” (30).
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Po drugie - samo „posiadanie” dóbr nie doskonali ludzkiego
podmiotu, jeśli nie powoduje dojrzewania i wzbogacenia jego
„być”. Przy okazji wskazuje Papież na nielicznych ludzi, którzy
mają bardzo dużo, ale nie potrafią „ być” wskutek odwróconej hierarchii wartości, z powodu kultu „posiadania”, pozostawania z
tego powodu w zadufaniu, w nadymaniu się z powodu obfitości
dóbr materialnych itp. (31). Ci ludzie najczęściej tracą poczucie sensu życia, bowiem najwyższy odsetek samobójstw jest pośród najbogatszych.
Po trzecie - jednakże zło nie polega na „mieć” jako takim, lecz
na takim „posiadaniu”, które nie uwzględnia jakości i uporządkowanej hierarchii dóbr, a to z racji, że człowiek jest w swej istocie
podporządkowany Stwórcy, Jego porządkowi „na obraz i podobieństwo” (32). Z tej też racji wchodzi on w związek pokrewieństwa z innymi stworzeniami; ma wspólnie z nimi używać i tworzyć
te dobra, ale według woli Boga, tj. wedle zakreślonych przez Niego
granic czy norm (33).
Po czwarte - dlatego to zagadnienie prymatu „być” łączy Święty z kwestią takiej kultury, dzięki której człowiek staje się człowiekiem, „bardziej być”; natomiast jej związek z tym, co człowiek „posiada” jest nie tylko wtórny, ale i całkiem względny! Wówczas
wszystko to co on „ma” może być na tyle rzeczywiście kulturotwórcze, na ile staje się przez więcej „być”; słowem - „mieć” ma
wartość tylko wtedy, gdy stanowi dobro dla „być”. Znaczy to, że
wielkie nagromadzenie dóbr wcale nie czyni człowieka ani lepszym czy kulturalnym, „bardziej być”.
Po piąte - z powyższej racji przypisuje Papież kulturze bardzo
ważną rolę, w jej funkcji wychowawczej . Wychowanie to winno go
czynić człowiekiem wedle opcji „być”. Dlatego podstawą tegoż
dzieła jest pełna prawda o człowieku jako jestestwie całym, jednym
i niepodzielnym. Trzeba do końca i integralnie widzieć go jako:
jednostkę ze szczególną godnością, samoistną wartością, jako podmiot związany z osobową transcendencją.
Rola profetyczno-krytyczna i wychowawcza Kościoła. Z powyższego widać, że propagowana w moralnej nauce Kościoła funkcja profetyczno-krytyczna i wychowawcza są na tyle istotne w przezwyciężaniu konsumpcjonizmu, że w systemie gospodarczym jest brak
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kryteriów, które umożliwiałyby poprawne rozróżnianie nowych i
lepszych form zaspokajania ludzkich potrzeb od tych stwarzanych
sztucznie. Samo już ustalenie zakresu i rodzaju potrzeb wymaga
sformułowania jasno określonej koncepcji rozwoju osobowego.
Rozwiązaniem pomocnym w tej kwestii będzie odwołanie się lub
oparcie na integralnej antropologii /contra błąd antropologiczny/,
która zakłada całościową wizję rozwoju człowieka - wraz z elementem transcendencji i celem ostatecznym w jego powołaniu.
Alternatywą papieską - nowa ewangelizacja. Konkretną odpowiedzią na zagrażające ludziom skutki konsumpcjonizmu jest tzw.
nowa ewangelizacja, która polega na ich odnowie, pogłębieniu życia duchowego i moralności, a opiera się na nauce Przekaźników
Objawienia, tj. Ewangelii i Tradycji (34). Zasadza się ona między
innymi na: budowaniu kultury określanej mianem cywilizacji miłości, którą rządzą odpowiednie priorytety*, a zwłaszcza - istotnej
przy podziale dóbr materialnych - opcji preferencyjnej na rzecz
ubogich**. To ich zastosowanie może przyczynić się do urzeczywistnienia nowej kultury życia oraz ukształtowania właściwej hierarchii wartości (35).
Apel Świętego. W pokonywaniu postaw gloryfikujących konsumpcjonizm konieczna jest konsekwentna postawa i odpowiedzialna interwencja władz publicznych, konstruktywna i jednomyślna współpraca wszystkich podmiotów życia społecznogospodarczego, kulturalnego, oświatowego i politycznego w państwie, także na polu międzynarodowym, ogólnoświatowym (36).
Szczególna rola mass mediów. Misja mediów publicznych powinna objąć swoim działaniem: 1/ przygotowanie obywatelikonsumentów do rozumnego decydowania i odpowiedzialnego
korzystania z prawa wyboru dóbr, a jednocześnie 2/ kształtowania
u producentów, handlowców, zwłaszcza u specjalistów marketingu, ludzi mediów i reklamy, głębszego poczucia duchowej wrażliwości, moralnej odpowiedzialności. Niebezpiecznymi są tu współcześnie stosowane, najzmyślniejsze techniki manipulacji, jakim ulegają szczególnie ludzie młodzi. Należy im możliwymi kanałami,
zwłaszcza postawami osobistego świadectwa, głównie wierzących,
jak i ludzi „dobrej woli” - mówić kategorycznie NIE!
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Zaprezentowany wykład Świętego odsłania nam konstruktywną i jasno określoną naukę na temat zjawiska konsumpcjonizmu, który stał się” credem” współczesnego człowieka. Konsumpcjonizm uczynił człowieka mniej lub bardziej świadomym strukturalnej biedy i pokusy, jaka spotyka go w epoce postępu oraz - postawił przed nim nową odpowiedzialność w obliczu licznych i
wielkich zagrożeń na drodze jego indywidualnego i zbiorowego
uświęcenia oraz zbawienia. Przedstawiony w zarysie wielowymiarowy obraz człowieka, który jest głęboko uwikłany w konsumpcjonizm, traktuje Papież za jeden z naczelnych grzechów strukturalnych współczesności, jaki wypływa z „błędu antropologicznego”.
Jego nauka stanowi jeden z licznych przejawów wielkiej troski o
człowieka i świat!
Z perspektywy chrześcijańskiej moralności wyłania się problem międzyludzkiej miłości, potrzeby kształtowania świata bardziej ludzkiego, w którym centralne miejsce ma zajmować człowiek
udręczony mirażami postępu epoki. Ów „udręczony samotnik” staje
się nie tylko drogą, po której winien kroczyć Kościół, lecz stanowi centrum uwagi całego życia gospodarczo-społecznego, edukacyjnego,
kulturowo-politycznego, edukacji, ekologii, itd. W życiu człowieka
winny być urzeczywistniane konsekwentnie, jedynie konstruktywne na drodze jego rozwoju duchowości i style życia, które kierowane są zasadami cywilizacji miłości wraz z nieodłączną im opcją preferencyjną na rzecz ubogich. To one staną się najskuteczniejszą obroną
przed wszelką tyranią konsumpcjonizmu i towarzyszącego mu
osamotnienia oraz im podobnych. Propozycja Świętego to wielki
Dar -Testament dla wszystkich ludzi, który stanowi ewangeliczną
drogę wychodzenia z trudności, w jakich znalazł się człowiek. Jest
to droga „niespokojnego serca”, zachęcająca go do bycia z innymi
oraz popychająca do przodu i do czegoś większego, niezależnego
od zwodniczych dóbr ziemskich, nęcącego i przelotnego „mieć”.
Sentencję św. Augustyna można zakończyć papieską parafrazą:
czegokolwiek bym szukał, inspiracją pozostaje niespokojne serce,
tęsknota za czymś dużo, wiele więcej niż nowy dom, samochód,
sweter, itp. Jest to przymus przekraczania ciasnoty mojego „ja” i
świata w stronę czegoś wspólnego, czegoś większego: tęsknota za
transcendencją. Samotny człowiek chce wszystkiego, ciągłego po19

dążania ku nieskończoności, która jest mu bliższa niż on sam; ostatecznie szuka i pragnie Źródła wszelkiego zaspokojenia - Boga !
Przypisy
(1) CA 41 /Jan Paweł II, Encyklika Centesimus annus - 1991/.
(2) Zob. CA 19, 36.
(3) Zob. LE 13 /Jan Paweł II, Encyklika Laborem exercens - 1981/.
(4) CA 36.
(5) CA 11.
(6) Zob. KDK 35 / Sobór Watykański II, Konstytucja Gaudium et spes - 1965/.
(7) Zob. PP 18-19 /Paweł VI, Encyklika Populorum progressio - 1967/.
(8) Zob. Jan Paweł II, Homilia “więcej mieć czy bardziej być”, Gdańsk, 12. 06. 1987.
(9) SRS 28 /Jan Paweł II, Encyklika Sollicitudo rei socialis - 1987/.
(10) Zob. SRS 32-33.
(11) SRS 29; zob. Rdz 1, 15-28 /Księga Rodzaju/.
(12) Zob. ChL 40 /Jan Paweł II, Adhortacja Christifidelis laici - 1988/; EV 23
/Jan Paweł II, Encyklika Evangelium vitae - 1995/.
(13) RH 16 /Jan Paweł II, Encyklika Redemptor hominis - 1979/; zob. ŚDP
1990, nr 13 /Jan Paweł II, Orędzie na Światowe Dni Pokoju - 1990/; zob. ŚDP 1993,
nr 3 /Jan Paweł II, Orędzie na Światowe Dni Pokoju - 1993/.
(14) Zob. PDV 7-8 /Jan Paweł II, Adhortacja Pastores dabo vobis - 1992/.
(15) Zob. CA 35; EV 3; EAf 40 /Jan Paweł II, Adhortacja Ecclesia in Africa 1995/; PDV 58; SRS 19; TMA 51 / Jan Paweł II, List Tertio millennio adveniente 1994/; VS 80 /Jan Paweł II, Encyklika Veritatis splendor - 1993/.
(16) Zob. SRS 14.
(17) Zob. CA 38; ŚDP 1990.
(18) Zob. FC 6 /Jan Paweł II, Adhortacja Familiaris consortio - 1981/.
(19) Zob. ChL 40; EV 12; FC 30.
(20) Zob. ChL 38; EV 3; VS 80.
(21) Zob. LR 13-14 /Jan Paweł II, List do Rodzin Gratissimam sanae - 1994/.
(22) Zob. CT 35 /Jan Paweł II, Adhortacja Catechesi tradendae - 1979/; FR 46
/Jan Paweł II, Encyklika Fides et ratio - 1998/; PDV 6-8; RM 50 /Jan Paweł II,
Encyklika Redemptoris missio - 1990/; RP 18 /Jan Paweł II, Adhortacja Reconciliatio
et paenitentia - 1984/.
(23) SRS 15.
(24) Zob. RH 16.
(25) Zob. Tamże.
(26) Zob. CA 36.
(27) Zob. MM 59-63 / Jan XXIII, Encyklika Mater et magistra - 1961/.
(28) Zob. CA 34.
(29) Zob. CA 36.
(30) Zob. CA 28.
(31) Zob. Tamże.
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(32) Zob. Rdz 1,26.
(33) Zob. Rdz 2, 16-17; SRS 29.
(34) Zob. KO 4 /Sobór Watykański II, Konstytucja Dei Verbum - 1965/.
(35) Zob. CA 43-44; EV 20 i n.

Bibliografia:
Dokumenty Kościoła
Jan XXIII, Encyklika Mater et magistra (1961 )- MM 59-63.
Jan Paweł II, Adhortacja Christifidelis laici (1988) - ChL 40.
Jan Paweł II, Adhortacja Catechesi tradendae (1979) - CT 35.
Jan Paweł II, Adhortacja Ecclesia in Africa (1995) - EAf 40.
Jan Paweł II, Adhortacja Familiaris consortio (1981) - FC 6, 30.
Jan Paweł II, Adhortacja Pastores dabo vobis (1992) - PDV 7-8.
Jan Paweł II, Adhortacja Reconciliatio et paenitentia (1984) - RP 18.
Jan Paweł II, Encyklika Centesimus annus (1991) - CA 19, 34-36, 41, 49.
Jan Paweł II, Encyklika Evangelium vitae (1995) - EV 3, 23.
Jan Paweł II, Encyklika Fides et ratio (1998) - FR 46.
Jan Paweł II, Encyklika Laborem exercens (1981) - LE 13.
Jan Paweł II, Encyklika Centesimus annus (1991) - CA 19, 34, 36, 41, 49.
Jan Paweł II, Encyklika Redemptor hominis (1979) - RH 16.
Jan Paweł II, Encyklika Redemptoris missio (1990) - RM 38.
Jan Paweł II, Encyklika Sollicitudo rei socialis (1987) - SRS 13, 15, 19,
23, 28-32.
Jan Paweł II, Encyklika Veritatis splendor (1993) - VS 80.
Jan Paweł II, Homilia “Więcej mieć czy być”, Gdańsk, 6. VI. 1987.
Jan Paweł II, List do Rodzin Gratissimam sanae (1994) - LR 13-14.
Jan Paweł II, List Tertio millennio adveniente (1994) - TMA 51.
Jan Paweł II, Orędzia na Światowe Dni Pokoju (ŚDP 1987; 1990; 1993).
Księga Rodzaju - Rdz 1, 26-28; 2, 16-17.
Paweł VI, Encyklika Populorum progressio (1967) - PP 18-19.
Sobór Watykański II, Konstytucja Dei Verbum (1965) - KO 4.
Sobór Watykański II, Konstytucja Gaudium et spes (1965) - KDK 35.
Lektura przedmiotowa /wybór/
Drożdż A, Konsumizm. Ocena moralna na podstawie encyklik Jana Pawła
II, Tarnów 1997.
Drożdż A., Konsumizm, W: Jan Paweł II, Encyklopedia nauczania społecznego. Red. A. Zwoliński, Radom 2003, s. 253-256.
Drożdż A., Kościół wobec konsumizmu. W: Wyzwania moralne przełomu
tysiącleci. Red. J. Nagórny, A. Derdziuk, Lublin 1999.

21

Gocko J., Konsumizm, W: Jan Paweł II, Encyklopedia nauczania moralnego. Red. J. Nagórny, K. Jeżyna, Radom 2003, s.272-275.
Gocko J., Moralno-społeczne problemy aspekty konsumizmu w świetle
społecznego nauczania Kościoła, „Saeculum Christianum” 6: 1999, z. 2.
Kurzyna M., Zagadnienie kultury w nauce Jana Pawła II, „Życie i
Myśl” 30: 1980, nr 6, s. 26-30.
Mariański J., Kościół a współczesne problemy społeczno-moralne. Kwestie
wybrane, Lublin 1992.
Mariański J., Mieć czy być ? Konsumizm jako styl życia - wyzwaniem dla
Kościoła, Kraków 1997.
Marti L., Jak mistyk sznuruje buty ? Wielkie pytania i codzienne błahostki, Kraków 2010, s. 17 i n.
Mazur J., Dylemat między być a mieć w świetle nauczania Jana Pawła II,
„Disertationes Paulunorum” 4: 1991, s. 90-99.
Narecki Z., /Rec./: J. Mariański, Mieć czy być? Konsumizm jako styl
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* Niniejsze priorytety, a jest ich 12, to: prymat osoby przed rzeczą;
ducha nad materią; zasady bardziej „być” niż „mieć”; miłosierdzia przed
sprawiedliwością; ubóstwa przed bogactwem; etyki przed techniką; pracy przed kapitałem; prawdy przed koniunkturą i sensacją; dialogu przed
walką; człowieka przed ideologią; praw człowieka nad prawami państwa; narodu przed państwem /Zob. T. Borutka, Cywilizacja miłości, Kraków 1994/.
** Opcja na rzecz ubogich jest to kategoria moralna, która wskazuje
na szczególne miejsce ludzi ubogich /nie tylko materialne/ w porządku
miłości (zasada solidarności), powiązanie jej na wielu płaszczyznach z
zasadą sprawiedliwości. Wprowadził ją do społecznej nauki Kościoła Jan
Paweł II, pragnąc przeciwstawić się skrajnym nurtom teologii wyzwolenia, która odwołuje się do marksistowskiej ideologii walki klas. Podzielając głęboką troskę o los ludzi najuboższych, zdecydowanie odrzuca rozwiązywanie tej kwestii na drodze rewolucji czy przemocy.
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ks. Władysław Kądziołka
Geneza samotności w nauczaniu Jana Pawła II
„Czujesz się osamotniony? Postaraj się odwiedzić kogoś,
kto jest jeszcze bardziej samotny”
Jan Paweł II

Wstęp
Samotność jest jednym z najważniejszych i najbardziej charakterystycznych znaków naszych czasów. Współcześnie coraz więcej
ludzi skarży się na samotność1, która ich dotknęła, zatem aby poprawnie odczytać znak czasu, należy rozpoznać jego desygnat, a
nie traktować obojętnie2. Asumptem do rozważań uczyniłem
wiersz ks. Jana Twardowskiego3, którego celem jest wprowadzenie
w poruszaną tematykę:
„Przyszedłem ci podziękować
za samotności różne
za taką gdy nie ma nikogo
lub gdy się razem płacze
i taką że niby dobrze
ale zupełnie inaczej
za najbliższą kiedy nic nie wiadomo
K. Dudzisz zaznacza: „Samotność, a raczej życie bez ograniczeń wynikających z
relacji, stało się modne w tzw. nowoczesnym społeczeństwie. Dwie pensje, zero zobowiązań, zero dzieci! Związek trwa tyle czasu, ile satysfakcja, poczucie zaspokajania
własnych potrzeb. Nie chodzi nawet o zamieszkanie razem. Swoista moda na działania zastępcze: brak relacji z rodziną, rzucanie się w wir pracy, robienie kariery, używki,
seks bez zobowiązań i spędzanie wielu nocnych godzin w pubie, w licznym gronie
kumpli obojga płci... Bardzo smutny obraz, ale wielu młodych ludzi złapało się w te
sidła - osamotnienia (sic!). „Budzą się” pewnego dnia i stwierdzają, że ich luksusowe
mieszkanie w centrum miasta jest żałośnie puste, a oni sami, choć znają wielu „wielkich” ludzi, nie znają samych siebie, bo przez nikogo nie zostali poznani. A przecież
poznanie rodzi ukochanie…”. K. Dudzisz, Różne twarze samotności,
http://www.wieczernik.oaza.pl/artykul/rozne-twarze-samotnosci_id485, 29.10.2014.
2 Zob. Z. Ziembiński, Logika praktyczna, Warszawa 1976, s. 11.
3 J. Twardowski, Różne samotności, http://goscniedzielny.wiara.pl/zalaczniki
/2006/01/24/1138093243/1138093284.pdf, 29.10.2014.
1
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i taką że wiem po cichu ale nie powiem nikomu
za taką kiedy się kocha i taką kiedy się wierzy
że szczęście się połamało bo mnie się nie należy
jest samotnością wiadomość
list dworzec pusty milczenie
pieniądz genialnie chory
minuty jak ciężkie kamienie
czas zawsze szczery bo każe iść dalej i prędzej
mogą być nawet nią włosy
których dotknęły ręce
są samotności różne
na ziemi w piekle w niebie
tak rozmaite że jedna
ta co prowadzi do Ciebie”.
Poeta wskazuje na różne genezy samotności i udowadnia bardzo
ważną rzecz: na samotność należy patrzeć jako na indywiduum4, co
wiąże się z niejednorodną jej definiowalnością. Samotność jest sprawą
osobistą – nie można się nią wymieniać, chociaż jest uniwersalna i wszyscy mogą jej doświadczyć. Wielu ludzi ucieka przed nią, choć samotność
może być źródłem odkrywania nowych wymiarów człowieczeństwa. W
momentach samotności można zastanowić się nad własnym życiem,
przeanalizować je, poznać własne prawdziwe potrzeby5. W pojęciach
„samotność”, „samotny”, „osamotniony” odnajdujemy dużo więcej pytań niż odpowiedzi. Przylgnęły one na dobre do osób niezamężnych.
Tymczasem samotność ma różne twarze i różne imiona6. Co znaczy bycie osobą samotną? Nie jest to tylko brak męża, żony, towarzysza, przyjaciela, rodziny. Samotność może mieć różne aspekty: dla niektórych
J. Twardowski, Elementarz księdza Twardowskiego, Kraków 2006, s. 53.
M. Krzywkowska, Powołanie do życia w samotności, [w:] Samotność: rzeczywistość czy fikcja, J. Zimny (red.), Stalowa Wola 2013, s. 828.
6 Zob. J. Nowaczyk, Koegzystencjalny charakter bytu człowieka w świecie, „Studia Włocławskie” 10(2007), s. 173–185; F. Nietzsche, Tako rzecze Zaratustra, przekł. W. Berent,
Gdynia 1992, s. 299; S. I. Witkiewicz, Gyubal Wahazar czyli Na przełęczach bezsensu, [w:]
tenże, Dramaty, Warszawa 1979, s. 110–130; M. Lis, Bergman i Bóg. A w to miejsce... pustka?,
„Tygodnik Powszechny” 32(2007); Th. Merton, Nikt nie jest samotną wyspą, Kraków 1983;
R. Rogowski, Kościół wobec samotnych, „Tygodnik Powszechny” 24(2008).
4
5

24

oznacza brak przyjaźni lub miłości, niemożność porozumienia się z otoczeniem lub brak kochającej osoby. Jan Paweł II powiedział kiedyś, że
„Kapłan jest człowiekiem żyjącym samotnie po to, aby inni nie byli samotni”. Do grona osób samotnych dołączają zatem także kapłani – samotni wśród tłumu.
Każdego dnia spotykamy wielu szczęśliwych, spełnionych
tzw. samotnych i wielu małżonków cierpiących z powodu samotności. Może być także bardzo samotnym i opuszczonym w gronie
najbliższych osób. Znakiem naszych czasów jest właśnie człowiek
pozostawiony sam sobie – opuszczone dzieci, dorośli ludzie bez
trwałych związków, porzuceni chorzy i starcy. Taką rzeczywistość
Jan Paweł II określił mianem „cywilizacji śmierci”. Czy słusznie?
Na to pytanie postaram się odpowiedzieć w niniejszym artykule.
1. Zrozumieć samotność - Przyczyny samotności mogą mieć
charakter społeczny7, rozwojowy8 psychologiczny9, kulturowy10, syWiększość naukowców zgadza się z poglądem, że szybkie przemiany społeczne
dzisiejszej doby izolują od siebie ludzi, pozbawiają ich bliskich kontaktów ze sobą i
przyczyniają się do rozpowszechniania się zjawiska samotności. Społeczne warunki,
które powodują wzmaganie się poczucia osamotnienia to:
• Rozwój techniki. Ponieważ najważniejsza jest obecnie wydajność i wygoda,
brakuje ludziom czasu na podtrzymywanie głębokich więzi. Skomplikowane
technologie stawiają wymóg wysokiej specjalizacji, a specjaliści nie mają czasu
ani ochoty na komunikowanie się z niespecjalistami. W rezultacie relacje stają się
płytkie, spada zdolność porozumiewania się, dominuje samotność. Ludzie czują
się mniej istotni, niepotrzebni.
• Mobilność. Rozwój komunikacji pozwala na łatwe przemieszczanie się po kraju i
świecie. Bezrobocie i konieczność szukania lepszego życia w nowym miejscu powodują rozpowszechnienie się zjawiska migracji. To z kolei rozrywa przyjaźnie, rozdziela
rodziny, niszczy poczucie więzi sąsiedzkiej i powoduje unikanie głębszych przyjaźni
w obawie przed bólem rozstania.
• Urbanizacja. W rezultacie przeniesienia się dużego procentu ludności do
miast, rozwinęła się tendencja do izolowania się. Zauważamy obawę przed nieznajomymi, która prowadzi do podejrzliwości i wycofywania się. Poczucie niewygody prowadzi do poszukiwania ciszy i spokoju. Tak więc tysiące ludzi
mieszkają obok siebie, a jednocześnie wielu z nich żyje w izolacji i osamotnieniu.
• Telewizja. Ten wynalazek działa izolująco poprzez treści programów, które
zdają się promować wszelką sztuczność, a też poprzez zwyczaje ludzi zasiadających
przed telewizorami. Rzadko się do siebie odzywają. Opanowani przez odrealniony
7
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świat pokazywany w telewizji, wczuwają się w życie postaci fikcji telewizyjnej, zamiast nawiązywać łączność z sąsiadami i krewnymi, spotykać się z przyjaciółmi.
Mimo wielu istotnych dla ludzi korzyści, współczesne zmieniające się społeczeństwo
jest odhumanizowane, rozrywa więzi międzyludzkie, niszczy tradycyjne źródła
poczucia bezpieczeństwa i potęguje warunki sprzyjające osamotnieniu i wyizolowaniu.
8 Craig Ellison, po dokonaniu przeglądu literatury na temat osamotnienia,
stwierdził, że istnieją trzy podstawowe potrzeby rozwojowe, które muszą zostać
zaspokojone w życiu człowieka, jeśli chcemy uniknąć osamotnienia:
• Przynależność. Duża część naukowej literatury stwierdza, że ludziom, a
szczególnie dzieciom, potrzeba bliskich więzi z innymi istotami ludzkimi. Jeśli
dzieci żyją w izolacji z rodzicami, efektem jest ich niepokój i emocjonalna powściągliwość. Jeżeli zdarzy się, że dziecko przez jaki czas pozostaje tylko z jednym z rodziców, a po okresie separacji powraca drugie z nich, dziecko bardzo
mocno związuje się z ojcem lub matką, przylega emocjonalnie do jednego z rodziców, jakby w obawie przed tym, że ponownie się rozłączą. Jeżeli weźmiemy
pod uwagę stale rosnący procent rozwodów i coraz częstsze przypadki nadużyć
dokonywanych na dzieciach, łatwo zrozumieć, dlaczego tak wielu młodych ludzi doświadcza poczucia wyobcowania i braku przynależności. Ludzie ci często
wychowywali się w osamotnieniu.
• Akceptacja. Rodzice okazują akceptację na różne sposoby: przez dotyk,
spędzanie z dziećmi czasu, przez słuchanie, karanie, okazywanie uczucia. Jeżeli
tego brak, gdy dzieci są lekceważone lub karane zbyt surowo, rozwijają w sobie
poczucie braku wartości. Dochodzą do wniosku, że do nikogo nie należą i wycofują się z kontaktów z ludźmi, albo też narzucają się innym w sposób, który pociąga za sobą dalsze odrzucenie. Trudno im potem zaufać ludziom, a niezdolność zaufania przeszkadza w nawiązywaniu głębszych relacji. Niskie poczucie
własnej wartości i poczucie braku akceptacji leży u podstaw osamotnienia.
• Nabywanie umiejętności społecznych. Każdy z nas zna ludzi, którzy nie
potrafią się właściwie zachować w grupie. Są niewrażliwi na potrzeby i postawy
innych, nie potrafią kontynuować poprawnych relacji międzyludzkich. Starają
się manipulować ludźmi, narzucają się, a to przynosi tylko odrzucenie, rozczarowanie i zwiększa ich osamotnienie. Tacy ludzie nie nauczyli się współżycia z
innymi. Ustawicznie próbują, ciągle im się to nie udaje i nadal pozostają w samotności.
9 Również pewne predyspozycje psychiczne właściwe konkretnemu człowiekowi powodują, że pozostaje on w stanie osamotnienia.
• Niskie poczucie godności własnej. Jeżeli mamy o sobie niskie mniemanie,
nie doceniamy własnych zalet i zamykamy się w sobie, albo też przeceniamy
siebie aż do zarozumiałości. Oba zachowania utrudniają kontakty z ludźmi.
Trudno jest budować przyjaźń, jeżeli mamy mało zaufania do siebie samych.
Taki człowiek nie potrafi okazywać miłości bez tłumaczenia się, nie umie też
przyjmować miłości bez poniżania się. Poczucie własnej godności pomaga w
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nawiązywaniu przyjaźni, a przyjaźń pomaga w budowaniu poczucia własnej
godności i zmniejsza osamotnienie. Natomiast niskie mniemanie o sobie czyni
człowieka nieśmiałym i słabym, szukającym oparcia u innych. Jeżeli jednak inni
ludzie nie są w stanie zapewnić zaspokojenia naszych potrzeb, pojawia się
poczucie zagrożenia i głębokie osamotnienie.
• Niezdolność porozumiewania się. Przyczyna ta leży u podstaw większości
problemów w kontaktach międzyludzkich. Jeżeli ludzie nie chcą dojść do
porozumienia, albo nie potrafią, wtedy pojawia się uporczywe wrażenie
samotności i izolacji, nawet jeśli jesteśmy członkami jakiejś grupy, społeczności.
• Nastawienie samoobronne. Osamotnienie staje się dolegliwością coraz
powszechniejszą, ponieważ ludzie nauczyli się różnych niewłaściwych postaw.
Istnieje więc: nastawienie rywalizacji, w którym życie jest jednym wielkim turniejem,
a dążenie do nagrody; postawa niezależności, która sprawia, że zachowujemy się
tak, jakbyśmy byli jednostkami absolutnie autonomicznymi, niezależnymi od Boga
czy bliźnich; postawa zaborczości, która pcha nas do zagarniania wszystkiego dla
siebie; postawa roszczeniowa, która sprawia, że żądamy przestrzegania zasad i
gotowi jesteśmy walczyć przede wszystkim o swoje prawa. Wszystko to oznacza
coś, czego dotąd nie powiedzieliśmy. Osamotnienie, przynajmniej w pewnym
stopniu, jest winą osamotnionego. Angażując się w intensywne współzawodnictwo i
walkę o samowystarczalność, zainteresowani samymi sobą i własnym sukcesem,
krytyczni i nietolerancyjni wobec innych, przechowujący urazy, żądający zwracania
na nas uwagi, sami zwiększamy potencjalną możliwość osamotnienia. Takie
nastawienie prowadzi nas do manipulowania ludźmi w celu osiągnięcia własnych
celów i zaspokojenia naszego ego. Nic bardziej odstręczającego ludzi i
przynoszącego samotność.
• Wrogość. Niektórzy ludzie zdają się być pełnymi wrodzonej złości. Nawet
kiedy się uśmiechają, odczuwamy drzemiącą w nich groźbę i wrogość.
Przyczyny takiego stanu są złożone, ale często ludzie źli czują się zagrożeni,
sfrustrowani z powodu prawdziwej czy wyimaginowanej niesprawiedliwości.
Czasem złość wynika z nienawiści do siebie, która zarazem zwraca się ku innym.
Jeżeli takiemu nastawieniu towarzyszy negatywne nastawienie i ciągłe
narzekanie, odpycha to od nich ludzi i powoduje samotność oraz nieszczęście.
• Strach. Ludzie są samotni, ponieważ budują mury zamiast mostów. Oczywiście
nie jest to jedyna przyczyna samotności, ale czasem ludzie rzeczywiście wznoszą
bariery, które powstrzymują innych od nawiązania bliższych kontaktów.
Spowodowane jest to np. lękiem przed bliskim kontaktem, obawą przed odsłonięciem
się, przed odrzuceniem, obawą przed zranieniem spowodowaną ranami doznanymi
w przeszłości. Osamotnienie jest bolesne, ale dla cierpiących na nie, nie mniej bolesne
niż lęk przed otworzeniem się na innych ludzi.
10 Przyjęte w środowisku wzory, wartości itd.; J. Gajda, Wartości w życiu człowieka. Prawda. Miłość. Samotność, Lublin 1997, s. 188-189.
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tuacyjny11 i duchowy12. W kontekście samotności rozumianej jako
doświadczenie powszechne, zastanawiamy się jednak, czy Bóg chce,
aby tak było albo inaczej mówiąc, dlaczego na to pozwala? Samotność
powszechnie definiowana jest jako doświadczenie negatywne. Dlaczego zatem ma dotykać nas takie zło?13.
W literaturze duchowej14 odnajdziemy między innymi jedną
bardzo ciekawą odpowiedź. Próba zrozumienia samotności człowieka, do której nawiązuję, dotyczy interpretacji słów Jezusa wypowiedzianych z krzyża: „Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił?” (Mk 15, 34; Mt 27, 46). Chiara Lubich w książce pt. Krzyk
opuszczenia pisze, że wołanie umierającego Chrystusa było objawieniem Jego solidarności z grzeszną ludzkością. Dla Chiary największą samotnością jest oderwanie się od źródła miłości, jakim
jest Bóg, ale zaraz potem także od drugiego człowieka. Jezus był w
pełni człowiekiem i dlatego na krzyżu doświadczał tego samego
osamotnienia, jakie przeżywa człowiek oddalony od miłości Boga i
drugiego człowieka. Tak też należy rozumieć Jego wzięcie na siebie
11 Czasem ludzie są samotni z powodu szczególnych okoliczności, w jakich
się znaleźli. Samotność może mieć swe źródło w utracie drogiej osoby, śmierci,
rozstaniu, zdradzie czy chorobie. Należy zaakceptować każdy etap swojego życia, umieć jak najlepiej go przeżyć. Badania wykazały, że najbardziej samotne
czują się osoby stanu wolnego, owdowiałe, mieszkające samotnie, starsze. Często
osamotnieni są przywódcy, ponieważ odłączyli się od reszty. Do tego dochodzą
ludzie chorzy i ułomni. Mają oni ograniczony dostęp do innych, efektem więc
może być osamotnienie.
12 W słynnej modlitwie, Augustyn wyraził naszą potrzebę Boga: „Ty nas
ukształtowałeś i niespokojne są nasze serca, dopóki nie znajdą odpocznienia w
Tobie”. Bóg stworzył istoty ludzkie dla siebie, ale szanował nas na tyle, że pozwolił nam na bunt. Od chwili buntu nasze serca są niespokojne, ponieważ jesteśmy odcięci od naszego Stwórcy. Tysiące samotnych ludzi zamiast zwrócić się w
pokucie do Boga, szuka sensu życia w narkotykach, seksie, pracy, sporcie i wielu
innych zajęciach, które nigdy nie usuwają ich wewnętrznego niepokoju. Samotność, szczególnie egzystencjalna, spowodowana jest grzechem, którego nie uznaliśmy ani nie wyznaliśmy, winą, której nam nie przebaczono, buntem przeciw
Bogu, a czasem lekceważeniem Bożej troski i zainteresowania naszym życiem.
13 M. Tykfer, Czy Bóg chce naszej samotności?, http://www.przewodnikkatolicki.pl/nr/wiara_i_kosciol/_czy_bog_chce_naszej_samotnosci.html, 26.10.2014.
14 J. Salij, Powołanie do życia w samotności, www.angelus.pl, dostęp:
14.11.2014.
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na drodze męki win nas wszystkich. Grzech jest zawsze oddaleniem od Boga, a w konsekwencji – osamotnieniem człowieka. Nie
chodzi więc o to, że Syn Boży był na krzyżu pozbawiony zjednoczenia ze swoim Ojcem w niebie albo inaczej mówiąc, że Ojciec pozostawił Go w godzinie śmierci. Bóg Ojciec jedynie zakrył swoje
bóstwo przed Chrystusem, a Duch Święty nie dawał Mu żadnej
pociechy duchowej, bo taka była droga Syna Bożego do odkupienia
ludzkości, wyrwania jej z egoistycznej samotności. W swoim człowieczeństwie Jezus wziął więc naprawdę na siebie grzechy wszystkich i konsekwencje tego grzechu, czyli osamotnienie, utratę widzenia Boga15.
Należy podkreślić, iż Bóg w Trójcy Jedyny istnieje w nieustannym darze spotkania. Wszyscy chrześcijanie odnajdują w sobie potrzebę więzi, relacji, odniesienia do drugiej osoby, zerwania z
samotnością. W rajskich planach Pana Boga nie było przecież samotności: było spotkanie, jedność, harmonia małżonków lecz rozerwał to grzech. Odtąd każdy człowiek skazany jest w pewnym sensie na trud budowania relacji i samotność, która nie musi być rozumiana dosłownie jako fizyczne poczucie braku kogoś.
Spotkanie zatem jest tym wydarzeniem, w którym realizujemy
wartości takie jak: szczerość, zaufanie, otwartość, prostota i uczymy
się różnych wymiarów miłości. V. Albisetti zaznacza, iż „samotność pojawia się wtedy, kiedy w określonych momentach naszego
życia pewne potrzeby życiowe, konieczne dla dobra rozwoju psychicznego, nie są w odpowiedni sposób realizowane”16. Dzięki samotności dowiadujemy zatem się obiektywnej prawdy o sobie,
wzrasta nasze poczucie godności, radość i siła do życia17.
2. Jan Paweł II o samotności
Jan Paweł II w książce pt. Mężczyzną i niewiastą stworzył ich podaje, że poprzez jedność dwojga zostaje przezwyciężona pierwotna saM. Tykfer, Czy Bóg chce naszej samotności…, dz. cyt.
V. Albisetti, Dobrodziejstwo samotności. Tysiąc powodów, aby dobrze się poczuć
ze sobą samym, Kielce 2006, s. 81.
17 W kontekście takiego obdarowania, wynikającego z dobrych ludzkich relacji, jeszcze jaskrawiej jawi się problem osamotnienia.
15
16
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motność z odniesienia mężczyzny do kobiety: „(...) znaczenie pierwotnej jedności człowieka poprzez męskość i kobiecość wyraża się
jako potwierdzenie w stosunku do obojga tego wszystkiego, co w samotności jest konstytutywne dla człowieka”39. Ojciec Święty uważa,
że w oparciu o Pismo Święte można odtworzyć obraz człowieka zgodny z pierwotnym zamysłem Boga, czyli z Bożym planem wobec
człowieka. Obraz ten będzie zawierał wszystko to, co w człowieku jest
najważniejsze. Człowiek został stworzony na obraz Boży, co oznacza,
że oprócz ciała i psychiki posiada także sferę duchową. Poznając teologię ciała, poznajemy siebie, swoją prawdziwą naturę, poznajemy to,
jacy tak naprawdę jesteśmy. Ta nasza prawdziwa natura, o której
mówi Biblia, jest wciąż zapisana na dnie naszego serca18.
Ojciec Święty wyróżnił samotność wybraną19 (powołanie do
życia konsekrowanego, pustelniczego oraz życie samotne osób
świeckich) i samotność wymuszoną, która dotyka osoby chore,
starsze, żyjące w separacji, rozwiedzione, owdowiałe, samotne
matki, dzieci ulicy, emigrantów, więźniów, bezdomnych i bezrobotnych. W swoim nauczaniu Jan Paweł II podkreślał, że szczególnie bliskie sercu Chrystusa, godne miłości i skutecznej troski Kościoła oraz duszpasterzy są osoby pozbawione rodziny20. W innym
miejscu21 natomiast dodaje, iż osoby te, niejednokrotnie nie z własnego wyboru, ale ze względu na określoną sytuację nie mogą odwołać się do wartości rodzinnych, których w pełni nie poznały.
Dlatego ważne jest, aby w Kościele czuły się kochane i potrzebne,
bowiem Kościół jest domem i rodziną dla wszystkich. Ci, którzy nie
mają rodziny naturalnej powinni odnaleźć ją w rodzinie parafialnej,
diecezjalnej, w różnych wspólnotach kościelnych i ruchach religijnych36. Zaangażowanie ich w pełniejsze życie parafii pomoże
przemienić ich ból samotności w dobro świadczone potrzebującym.
P. Kopycki, Elementarz teologii ciała według Jana Pawła II, Kraków 2013.
Samotność jednak nie jest tylko źródłem trudności, może być bowiem także
szansą w życiu kapłana: „przyjęta w duchu ofiary i poszukiwana w bliskości Pana
Jezusa Chrystusa, samotność może być okazją do modlitwy i do studiów, a także
pomocą w dążeniu do świętości i ludzkiej dojrzałości”; Jan Paweł II, Pastores dabo
vobis, Rzym 25.III.1992, 62 – dalej PDV.
20 Jan Paweł II, Familiaris consortio, Rzym 22.11.1981, 84.
21 Tamże, 85.
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Wielką pomocą w przeżywaniu samotności jest także modlitwa
do Boga, który jest zawsze obecny i czeka na każdego człowieka. Samotność daje możliwość odnalezienia Boga w pełni i służenia Mu bez
ograniczeń. Samotny kontakt z Bogiem przynosi wyciszenie i ułatwia
uporządkowanie życia, co daje niesamowitą głębię ducha, zrozumienie miłości, bez której człowiek nie może żyć. Wówczas „pozostaje dla
siebie istotą niezrozumiałą, jego życie jest pozbawione sensu, jeśli nie
objawi mu się Miłość, jeśli nie spotka się z Miłością, jeśli jej nie dotknie
i nie uczyni w jakiś sposób swoją, jeśli nie znajdzie w niej żywego
uczestnictwa”22. Papież dawał niejednokrotnie wskazówki definicyjne
dotyczące miłości. Mówił: „nie przyjmujcie za miłość niczego, w czym
nie ma prawdy, ani za prawdę niczego, w czym nie ma miłości”. Na
ogół łatwo ustalić, czy skierowane do nas słowa wynikają z prawdziwej ludzkiej życzliwości i szacunku wobec tajemnicy naszego losu,
czy też podyktowane są niechęcią, irytacją, zniecierpliwieniem czy też
przekonaniem, że musimy być gorsi, skoro szukamy pomocy23. Nauczanie Jana Pawła II dowodzi, że pierwotna samotność człowieka
wynika z samej natury człowieka, z człowieczeństwa: samotność wobec Boga i samotność z odniesienia mężczyzny do kobiety38.
3. Pozytywna samotność
Jan Paweł II w cytowanej już pozycji24 wskazuje, iż: „Człowiek
jest sam, jest bowiem «inny» w stosunku do widzialnego świata, do
świata istot żyjących” Wynika z tego, iż samotność jest dla ludzi
naturalnym stanem, a w konsekwencji tego - jesteśmy inni od całości stworzenia, jesteśmy wybrani. Świat, który nas otacza, nie jest w
stanie nas nasycić, bowiem oczekujemy większych dóbr, które
obiecał nam Jezus, oczekujemy szczęścia wiecznego. Doświadczając samotności, każdy z nas dostrzega i uświadamia sobie, że jest
inny niż cały świat stworzony: „Człowiek jest sam to znaczy: poprzez swoje człowieczeństwo, przez to, kim jest, jest zarazem ukonstytuowany w jedynej, wyłącznej i niepowtarzalnej relacji do sameJan Paweł II, Redemptor Hominis, Rzym 4.III.1979, 10.
A. Szarypo, O samotności niewybieranej, http://adonai.pl/samotnosc/?id=19,
29.10.2014.
24 Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich, Lublin 2008, s. 23.
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go Boga”25. Samotność daje nam możliwość otwarcia się na Boga.
Jest to niewątpliwie pozytywny aspekt samotności, dzięki której
możemy nawiązać bliską relację ze swym Stwórcą. Bóg bowiem
zawiera z człowiekiem przymierze, które polega na tym, że człowiek może „świadomie rozróżniać i wybierać pomiędzy dobrem a
złem, oraz pomiędzy życiem a śmiercią”26. Człowiek jest zatem
wolny, gdyż może wybierać pomiędzy dobrem a złem. Korzystając
ze swojej wolności, może otworzyć się na Boga i przyjąć Jego plan
wobec siebie. Musi jednak wsłuchać się w swoją samotność.
Człowiek jest samotny, gdyż tylko on poprzez swoje ciało potrafi panować nad ziemią. Samotność wyraża się zatem w nadrzędności śmiertelnika wobec całego świata, co polega na podporządkowywaniu sobie ziemi, wszystkich istot żyjących. Papież
podkreśla, iż: „Człowiek może panować nad ziemią, bo tylko on żadna inna wśród istot żyjących - jest zdolny ją «uprawiać», przeobrażać stosownie do swych potrzeb”27. Ciało, które uprawia ziemię, korzysta z jej plonów i dobrodziejstw, staje się jak gdyby
„przenikliwe czy przezroczyste dla tego kim człowiek jest (i kim
ma być)”28.
Z przywołanych refleksji wynika, iż samotność spełnia pozytywną rolę, ponieważ sygnalizuje nam potrzebę wejścia w relację z
innym człowiekiem. Gdyby nie doświadczenie samotności, poczucie braku drugiego „ja”, nie byłoby w nas pragnienia nawiązania
bliskiej więzi z innym człowiekiem, przyjaźni, miłości. Samotność
to według słów Papieża: „otwarcie i oczekiwanie na «komunię
osób»”29. Jest początkiem drogi do innej osoby oraz pierwszym
krokiem wykonanym w jej stronę.
Papież postrzega dar samotności jako „podstawową prawidłowość osobowego bytowania”30. Należy to rozumieć w ten sposób, iż osoba spełnia się wówczas, gdy może stawać się darem dla
innej osoby. Jan Paweł II podkreśla, że możemy być w pełni szczęTamże, s. 24.
Tamże, s. 24.
27 Tamże, s. 25.
28 Tamże, s. 26.
29 Tamże, s. 32.
30 Tamże, s. 48.
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śliwi dopiero wtedy, gdy żyjemy w komunii z drugim człowiekiem: „Komunia osób oznacza bytowanie we wzajemnym «dla», w
relacji wzajemnego daru. Ta relacja jest wypełnieniem pierwotnej
samotności «człowieka». Owo wypełnienie jest pierwotnie uszczęśliwiające”31. Gdy stajemy się darem dla drugiego człowieka i gdy
przyjmujemy dar, którym jest drugi człowiek dla nas, dopiero wtedy możemy być szczęśliwi. Mimo iż po grzechu pierworodnym
stawanie się darem dla drugiego nie zawsze jest łatwe i spontaniczne, a nawet zwykle wymaga pewnego trudu i wysiłku, to taka
sytuacja nie zmienia faktu, że tylko bycie darem i przyjmowanie
daru drugiej osoby w pełni nas uszczęśliwia32.
Z dotychczasowych refleksji wynika, iż Jan Paweł II mówiąc o
samotności, tak naprawdę mówi o ludzkich relacjach: „Ach, jak
łaknie człowiek uczucia, jakże ludzie łakną bliskości”33. Samotność
i rodzące ją rozliczne problemy w budowaniu dobrych, satysfakcjonujących relacji, które trwają i nie kończą się rozstaniem czy porzuceniem, towarzyszą życiu każdego człowieka i są nieuniknione.
Podsumowanie
Jan Paweł II34 podkreśla: „Ludzie współcześni, często skazani
na życie w tłumie, a jednocześnie na samotność, zwłaszcza w wielkich aglomeracjach miejskich, stają się coraz bardziej wrażliwi na
wartość wspólnoty. Jest ona dziś jednym z najbardziej wymownych
znaków i jedną z najbardziej skutecznych metod głoszenia ewangelicznego orędzia”. W innym miejscu natomiast dodaje: „Codzienne
doświadczenie uczy nas, że życie jest naznaczone grzechem i zagrożone śmiercią, chociaż serce wypełnione jest pragnieniem dobra
i każdą cząstką ciała jesteśmy przywiązani do życia. Wystarczy
zastanowić się chwilę nad sobą i uświadomić sobie niebezpieczeństwa, na jakie jesteśmy narażeni, aby odkryć, że wszystko, co jest w
nas, popycha nas ku czemuś, co jest poza nami, wszystko zachęca
Tamże, s. 47.
P. Kopycki, Elementarz teologii ciała według Jana Pawła
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/Z/ZR/edycja_cialo.html, 29.10.2014.
33 K. Wojtyła, Przed sklepem jubilera, Warszawa 1980, 5.
34 PDV 32.
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do pokonania pokusy powierzchowności i rozpaczy. To właśnie
odkrycie jest wezwaniem, aby człowiek stał się uczniem Kogoś Innego, kto nieskończenie go przerasta, aby wreszcie zaczął prawdziwe życie. Istnieją jednak fałszywi prorocy i pozorni mistrzowie
życia. Najczęściej można spotkać mistrzów, którzy uczą, jak opuścić ciało, jak wyjść poza czas i przestrzeń, aby wejść w prawdziwe
życie. Potępiają oni stworzenie i w imię złudnego spirytualizmu
prowadzą tysiące młodych na drogi nierealnego wyzwolenia, które
pogłębia jedynie ich samotność i czyni ofiarą własnych złudzeń
oraz tkwiącego w nich zła”35.
Z analizy dokumentów oraz nauk Jana Pawła II wynika, iż żyjemy w czasach duchowego chaosu, zagubienia i zamętu. Jest to
wyznacznik naszej cywilizacji. Wielość zajęć, działań, możliwości
oraz liczba mijających nas ludzi dają często poczucie dużego zagęszczenia, wydaje nam się, że nie jesteśmy sami, że zawsze mamy
kogoś, do kogo możemy się zwrócić, kto nas nie opuści i nie zawiedzie. Ojciec Święty36 w Posynodalnej Adhortacji Apostolskiej Pastores dabo vobis podaje, iż „Ludzie współcześni, często skazani na życie w tłumie, a jednocześnie na samotność, zwłaszcza w wielkich
aglomeracjach miejskich, stają się coraz bardziej wrażliwi na wartość wspólnoty. Jest ona dziś jednym z najbardziej wymownych
znaków i jedną z najbardziej skutecznych metod głoszenia ewangelicznego orędzia”. Dlatego też różne wspólnoty i grupy społeczne
powinny skutecznie wspierać kreatywność osób samotnych, a słowa Jana Pawła II, że: „w chwilach samotności i zagubienia trzeba
pamiętać, że Bóg w swym miłosierdziu jest blisko nas37” niech
brzmią w uszach wszystkich, którzy odczuwają samotność. Podsumowaniem niniejszych refleksji niech będzie wiersz Człowiek jest
samotny38 Maxa Jakoba, gdzie dźwięczy pozytywny aspekt samotności, a jej geneza leży w nas samych:
Jan Paweł II, Orędzie do młodzieży całego świata z okazji VIII Światowego Dnia
Młodzieży, Watykan, 15 sierpnia 1992 r., w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny; „L Osservatore Romano” 10(1992).
36 PDV 43.
37 http://ufaj-panu.blog.pl/tag/dobry-bog/, dostęp:29.10.2014.
38
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Dudzis,
Różne
twarze
samotności,
http://www.wieczernik.oaza.pl/artykul/rozne-twarze-samotnosci_id485, :29.10.2014.
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„Ach! Chciałbym należycie zająć się swą własną osobą,
w mojej nędznej budzie, w mej żarliwej kruchcie.
Gdybym więcej przebywał w swej celi, sam z sobą,
Bóg dzieliłby się ze mną bardziej swą Boską Osobą”.
Streszczenie
Celem niniejszego artykułu jest ukazanie genezy samotności w
nauczaniu Jana Pawła II. Ojciec Święty wskazuje zarówno na negatywny aspekt samotności, jak też na pozytywny, któremu to poświęca
bardzo dużo miejsca. Samotność jest szansą na odkrycie siebie, rozmowę z Bogiem, modlitwę i medytację. Jest także sygnałem, że czegoś
brakuje nam w życiu. Papież podkreśla, iż współcześnie z pojęciem
samotności spotykamy się coraz częściej, co wynika z wielości zajęć,
działań i możliwości, jakie oferuje dzisiejszy świat.
Słowa kluczowe: samotność, Jan Paweł II, osamotnienie
Summary
The purpose of this article is to show the origins of loneliness
in the teaching of John Paul II. The Holy Father points out both the
negative aspect of loneliness, as well as the positive, which it devotes a lot of space. Loneliness is a chance to discover each other,
talk to God, prayer and meditation. It is also a sign that something
is lacking in your life. He emphasizes that today we meet more often with the concept of loneliness, due to the multitude of classes,
activities and opportunities offered by the modern world.
Keywords: loneliness, John Paul II, solitude
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Artur Lis (KUL)

Status wdowy w średniowiecznej Polsce
W średniowieczu wdowieństwo było postrzegane jako okres
przejściowy przed zawarciem kolejnego małżeństwa. Wiązało się to
z uzyskaniem stabilnej pozycji w społeczeństwie. Poprzez powtórne zamążpójście wzrastała pozycja wdowy oraz jej krewnych1. Z
powodu braku oparcia w mężu, wdowa znajdowała się poza normami społecznymi wyznaczonymi przez zwyczaj i prawo. Stanowisko prawne wdowy w monarchii piastowskiej ulegało ewolucji.
Rozporządzała i korzystała z posagu i wiana, a także swoich odrębnych dóbr, mogła nawet z dorosłymi synami korzystać z pozostałego po mężu majątku do śmierci lub powtórnego zamążpójścia.
W ten sposób powstawał niedział synów z matką2. Pierwsze wiadomości o wdowie sięgają schyłku XII wieku i odnoszą się do
wdowy bezdzietnej lub niemającej potomstwa męskiego. Dokumenty te dotyczą zazwyczaj uposażenia żony przez męża na wypadek jego śmierci, na przykład Wojsława dla Dobiechny (początek
XII wieku)3, darowizna Dzierżka (koniec XII wieku)4, darowizna

A. Pieniądz, Wdowieństwo kobiet we wczesnym średniowieczu. Między swobodą
a wykluczniem, [w:] Mundus hominis – cywilizacja, kultura, natura. Wokół interdyscyplinarności badań historycznych, red. S. Rosik, P. Wiszewski, Wrocław 2006, s. 6378; J. Chodor, Wizerunki kobiet w kronikarstwie krajów Europy Środkowo-Wschodniej
(XI-XII wiek), [w:] Uniwersalizm i regionalizm w kronikarstwie Europy ŚrodkowoWschodniej. Średniowiecze - początek czasów nowożytnych, red. U. Borkowska,
Lublin 1996, s. 268-297; M. Chołodowska, 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.
2 Szerzej: M. Koczerska, Rodzina szlachecka w Polsce późnego średniowiecza,
Warszawa 1975, s. 157-183; taż, Geneza, znaczenie i program dalszych badań nad
kobietą i rodziną w średniowieczu i nowożytności, [w:] Kobieta i rodzina w
średniowieczu i na progu czasów nowożytnych, red. Z. H. Nowak, A. Radzimiński,
Toruń 1998, s. 7-17.
3 Codex diplomaticus et commemorationum Masoviae generalis, wyd. J. K. Kochanowski, t. I, Warszawa 1919, nr 33.
1
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Racibora (1212 rok)5, testament Świętosława (1216 rok)6. W niedziale rodzinnym po śmierci męża wdowa zachowywała tę samą pozycję, jaką miała za jego życia. W momencie zaniku niedziału, kiedy
własność nabrała charakteru w pełni zindywidualizowanego, zaczęto ściśle oznaczać prawa majątkowe żony w stosunku do majątku męża. Wiano stanowiło tę część majątku męża, którą po jego
śmierci otrzymywała wdowa, oddając resztę spadkobiercom. Dzięki wianu pozycja wdowy była zabezpieczona7. Księga elbląska zawiera informacje dotyczące sytuacji prawnej wdowy po śmierci
męża - rycerza8. Innym przykładem może być pozycja kobiety po
śmierci męża-chłopa: „[22.1] Jeśli umiera taki chłop, który nie ma
syna, jego pan zabiera jego majątek. [22.2] Wszakże powinien on
[pan] dać wdowie jej poduszki i jej obrusy i rzecz, na której się sypia, nazywaną dzienicze. I należy jej wyświadczyć jakąś łaskę z
[mężowskiego] majątku, a więc należy jej dać krowę albo dwie,
[lub] trzy, albo może więcej, albo coś z innych bydląt, aby się z tego
utrzymywała. [22.3] Jeśli zaś mąż ma syna, który dziedziczy jego
[ojca] majątek, to ów zatrzymuje swoją matkę przy sobie, o ile ona
chce pozostawać bez [drugiego] męża. [22.4] Jeśli ona nie chce pozostawać bez męża, to syn daje [matce] jej poduszki, i jej obrusy, i
jej dzienicze. Jeśli natomiast chce jej dać trochę innych rzeczy, to
zależy od jego decyzji. [22.5] Także jeśli chłop pozostawi córki, [to]
winien je wyposażyć ten, kto zabiera po nim spadek, czy to będzie
syn, czy też pan”9.

Tamże, nr 124; Wybór źródeł do historii Polski średniowiecznej (do połowy XV
wieku), t. I: Społeczeństwo i państwo polskie do połowy XIII wieku, oprac. G. Labuda,
B. Miśkiewicz, Poznań 1966, s. 129-130.
5 Kodeks dyplomatyczny katedry krakowskiej św. Wacława, wyd. F. Piekosiński,
cz. 1, Kraków 1874, nr 8.
6 Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski, wyd. I. Zakrzewski, t. I, Poznań 1877, nr 88.
7 W. Uruszczak, Obyczaje ślubne we wczesnośredniowiecznej Polsce, [w:]
Państwo, prawo, społeczeństwo w dziejach Europy środkowej. Księga jubileuszowa
dedykowana Profesorowi Józefowi Ciągwie w siedemdziesięciolecie urodzin, red. A.
Lityński i in., Katowice-Kraków 2009, s. 741-747, cyt., s. 744.
8 Najstarszy Zwód Prawa Polskiego, wyd. i oprac. J. Matuszewski, J. Matuszewski, Łódź 1995, § 21, s. 84-86.
9 Tamże, § 22, s. 86.
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Kobieta-matka zajmowała w rodzinie przy boku męża pozycję
wysoką, otaczał ją szacunek i liczono się z jej zdaniem. Po jego śmierci
wdowa przejmowała opiekę nad nieletnimi dziećmi i niejednokrotnie
zarządzała gospodarstwem domowym. Zwyczajowe prawo polskie
zastrzegało uprawnienia wdowy po rycerzu do zachowania tej samej
pozycji, którą miała w domu męża - naturalnie w razie istnienia
potomstwa. Prawdopodobnie lepiej uprawnienia wdowy oddają
przekazy ustawodawcze z krajów sąsiednich, gdzie zarówno Prawda
Ruska, jak i dekrety królów węgierskich przyjmują jako zasadę
uprawnienie wdowy do zarządzania domem i majątkiem zmarłego
męża tak długo, jak długo pozostawała we wdowieństwie10.
Do przyczyn zawierania ponownych małżeństw, oprócz
omawianych przy kojarzeniu pierwszego związku, można wymienić trudności samodzielnego gospodarowania wdowy, jak również
- w przypadku wdowca - konieczność kobiecej pomocy w wychowaniu dzieci oraz pracy w gospodarstwie domowym. We wczesnym średniowieczu była to powszechna i naturalna praktyka11.
Później utrudniano wdowie powtórne wyjście za mąż, żądając zapłaty na rzecz rodziny zmarłego męża, zaś prawo kanoniczne wydłużyło okres żałoby. Bez wątpienia miało to na celu uczczenie
pamięci zmarłego oraz uniknięcie wątpliwości co do pochodzenia
dziecka z nowego związku. Kościół określał małżeństwa wdów
jako rodzaj bigamii, ponieważ wdowy wstępujące do zakonu wnosiły majątek.
Stanisław Płaza w swoim dziele Historia prawa w Polsce12 zaznaczył, że niechętnie patrzono na małżeństwa wdów. W czasach
przed przyjęciem chrześcijaństwa na ziemiach polskich stosowano
zwyczaje grzebania żony wraz z mężem po jego śmierci. Brygida
Kürbis podała, że wpływy pogańskiego prawa w stosunku do
wdowy zauważył już Ernest Świeżawski we fragmencie kroniki
Por. J. Bardach, Historia państwa i prawa Polski, t. I: Do połowy XV wieku,
Warszawa 1965, s. 279-306; S. Roman, Stanowisko majątkowe wdowy w średniowiecznym
prawie polskim, „Czasopismo Prawno Historyczne” 5(1953), s. 80-107.
11 B. Lesiński, Stanowisko kobiety…, s. 111-115; W. Sobociński, Historia rządów opiekuńczych, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 2(1949), s. 268-272.
12 S. Płaza, Historia prawa w Polsce na tle porównawczym, cz. I: X-XVIII w., Kraków 2002, s. 233.
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Kadłubka dotyczącym śmierci Kazimierza Sprawiedliwego13. Być
może przekaz kronikarza Thietmara, który opisał istnienie w państwie Mieszka I, okrutnego zwyczaju zabijania wdów, odnosił się
do wcześniejszych praktyk14. Po przyjęciu chrześcijaństwa sytuacja
prawna wdów uległa stopniowemu polepszeniu15.
Według Kadłubka, książę powinien opiekować się wdowami i
sierotami. W czasach mu współczesnych stawało się to symbolem
tworzącego się obowiązku opieki nad ubogimi, popieranym przez
Kościół16. Biskup Wincenty wspomniał: „Atoli zamysły ich wniwecz się obróciły, Pan bowiem zna myśli człowieka, że są marne,
nigdy nie zaniedbał on troski ani o sierotę, ani o wdowę”17. Jak opisuje wspomniany kronikarz w swym dziele, Władysław Herman
po długim oczekiwaniu na potomka został wdowcem i dla dobra
dziecka oraz państwa ponownie się ożenił: „Atoli matkę, która od
połogu zaniemogła, los zabrał, i tak radość smutkiem została przytłumiona, a smutek radością osłodzony. Wtedy mógł ojciec osądzić,
czy wolałby być małżonkiem, czy ojcem? Jednakże, aby zbyt długo
nie przykrzyło mu się wdowieństwo, ożenił się z wdową po królu
węgierskim Salomonie, siostrą trzeciego Henryka cesarza, która
powiła mu tylko trzy córki”18. Statuty Kazimierza Wielkiego przyMistrz Wincenty (tzw. Kadłubek), Kronika polska, wyd. Brygida Kürbis,
wyd. IV, Wrocław 2008, ks. IV, rozdz. 20, s. 236, przypis 238.
14 Kronika Thietmara, wyd. M. Z. Jedlicki, Kraków 2005, ks. VIII, § 3, s. 583.
15 S. Roman, Stanowisko majątkowe wdowy w średniowiecznym prawie polskim,
„Czasopismo Prawno-Historyczne” 5(1959), s. 86-92; A. Winiarz, Polskie prawo
majątkowe-małżeńskie w wiekach średnich, Kraków 1898.
16 S. Grodziski, Z dziejów staropolskiej kultury prawnej, Kraków 2004, s. 74.
17 Mistrz Wincenty, Kronika polska, ks. IV, rozdz. 21, s. 239. Przykładem
księżnej wdowy jest Grzymisława Ingwarówna księżna krakowskosandomierska, wdowa po Leszku Białym, zob. W. Zabłocki, Grzymisława Ingwarówna księżna krakowsko-sandomierska, Kraków 2012.
18 Mistrz Wincenty, Kronika polska, ks. II, rozdz. 22, s. 82-83; „Cuius ex partu
langore suscepto, mater fatis est intercepta; fuitque gaudium merore temperatum
et meror gaudio dulcoratus. In quo pater didicisse potuit, coniunx se esse
maluerit an pater. Set ne diu illi molesta esset coniugalis uiduitas, regis Vngarie
Salomonis relicte, tertii Henrici imperatoris sorori coniugatur, de qua tres tantum
filias suscepit”, za: Mistrza Wincentego zwanego Kadłubkiem Kronika Polska, wyd.,
komentarz i wstęp M. Plezia, [w:] Monumenta Poloniae Historica, series nova, t. XI,
Kraków 1994 (dalej: Chronica Polonorum,) Liber secvndvs 22, s. 62.
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znawały wdowie tylko posag, darowizny od męża i wyprawę19. W
przypadku, gdy wdowa wyszła ponownie za mąż, była zobowiązana pozostawić dzieciom z pierwszego małżeństwa cały majątek
męża i połowę własnego. Było to ograniczenie jej dawnych uprawnień do zarządzania całym majątkiem męża po jego śmierci. Jednak
przepis ten nie był rygorystycznie przestrzegany i w rzeczywistości
wdowa obejmowała cały majątek. Mówiono, że siedzi na „stolcu
wdowim”. Zmiany nastąpiły pod wpływem statutu warckiego20.
To z kolei spowodowało powstanie instytucji dożywocia, czyli zapisu czynionego żonie przez męża na wypadek wdowieństwa21.
Ze stanowiskiem wdowy wiązała się funkcja regencji, którą
sprawowały kobiety z książęcych rodów. Instytucja ta oznaczała wykonywanie władzy monarszej przez inną osobę w przypadkach małoletności następcy tronu, jego niezdolności z powodu choroby albo
dłuższej nieobecności w państwie22. Regent małoletniego sprawował
opiekę nad nim i rządził w jego imieniu. Gall Anonim po śmierci
Mieszka II określił Kazimierza Odnowiciela „puer parvulus” a o jego
matce pisze: „filium educaret et pro modo femineo regnum honorifice
gubernaret”, a potem Kazimierz „cum esset adultus aetate regnare
cepisset”. Oto stosowny fragment dzieła: „Po śmierci więc Mieszka,
który niedługo przeżył króla Bolesława, pozostał jako mały chłopaczek Kazimierz, z matką z cesarskiego rodu. Ale choć wychowywała
ona syna w sposób odpowiadający jego godności i rządziła królestwem dbając o jego sławę, o ile to było możliwe dla kobiety, zdrajcy
przez zawiść wypędzili ją z królestwa, zachowując jej syna na tronie
dla oszukańczego pozoru. A skoro on sam dorósł i objął rządy, niegodziwcy z obawy, by nie mścił się za krzywdy matki, powstali przeciw
niemu i zmusili go do udania się na Węgry”23. Z kolei według WinSumma główna Statutów Kazimierza Wielkiego Króla polskiego [w:] Starodawne
Prawa Polskiego Pomniki, t. II, Kraków 1870, s. 121, art. CI.
20 Władysława Jagiełły Statut Wartski [w:] Starodawne Prawa Polskiego Pomniki, t.
II, Kraków 1870, s. 307-308, art. II i III.
21 J. Bardach, Historia państwa i prawa, s. 286, 495-496; W. Uruszczak, Historia państwa i prawa polskiego, t. I: (966-1795), Warszawa 2010, s. 302.
22 W. Sobociński, Historia rządów opiekuńczych w Polsce, s. 230.
23 Anonim tzw. Gall, Kronika polska, tłum. Roman Grodecki, oprac. Marian Plezia, wyd. IX, Wrocław 2008, ks. I, rozdz. 18, s. 40-41; „Mortuo igitur Meschone, qui
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centego Kadłubka, po śmierci Kazimierza II Sprawiedliwego jego synowie Leszek i Konrad: „chociaż obaj są mali, obaj w wieku wymagającym opiekuństwa”24. Natomiast wdowa Helena sprawowała nad
nimi opiekę: „I oto matka chłopców ponad płeć niewieścią bardzo
roztropna, tak w radach przemyślnych, jak i w rzeczy przewidywaniu, podejmuje opiekę nad sierotami, dopóki nie dorośnie starszy,
który był bardzo bliski dojrzałości”25. Regencja kończyła się w momencie uzyskania wieku sprawnego, który nie był jednoznacznie
określony.
Negatywny model kobiety wyjaskrawia jej rządze władzy, intrygi, chciwość, podstęp i posługiwanie się wszelkimi metodami,
które wiodą do upragnionego celu. Rycheza – żona Mieszka II, była
córką Matyldy (córka Ottona II) i Herenfrieda Ezona, palatyna
Dolnej Lotaryngii26. Z jej małżeństwa z Mieszkiem pochodzą: syn
Kazimierz oraz dwie córki – Gertruda, żona księcia ruskiego Izasława i nieznana z imienia żona króla węgierskiego Beli I27. Jedyny
syn Mieszka i Rychezy nosił podwójne imię Kazimierz Karol, a
przydomek Odnowiciel nadał mu już Gall Anonim28. Drugie imię
Kazimierza nawiązywało do cesarza Karola Wielkiego i było wyrazem ambicji jego rodziców. Prawdopodobnie na nieudane małżeństwo Mieszka II Lamberta i Rychezy miało wpływ posiadanie przez
post obitum regis Bolezlaui parum vixit Kazimirus cum matre imperiali puer parvulus remansit. Que cum libere filium educaret et pro modo femineo regnum honorifice gubernaret, traditores eam de regno propter invidiam eiecerunt, puerumque suum secum in regno quasi decepcionis obumbraculum tenuerunt. Qui cum esset adultus etate et regnare cepisset, maliciosi veriti, ne matris iniuriam vindicaret in eum
insurrexerunt, eumque in Vngariam secedere coegerunt”, za: Anonima tzw. Galla
kronika, czyli dzieje książąt i władców polskich, wyd. Karol Maleczyński, [w:] Monumenta
Poloniae Historica, series nova, t. II, Kraków 1952, Liber primvs 18, s. 41.
24 Mistrz Wincenty, Kronika polska, ks. IV, rozdz. 21, s. 240; „licet ambo paruuli, ambo intra pupillares annos constituti”, za: Chronica Polonorum, Liber qvartvs
21, s. 176.
25 Tamże, ks. IV, rozdz. 23, s. 250; „Itaque mater puerorum tam in consiliorum industria, quam rerum prouidentia mulier super muliebrem sexum prudentissima, legitima pupillorum in se tutelam suscipit, donec maior adolescat qui
proximus errat pubertati”, za: Chronica Polonorum, Liber qvartvs 23, s. 182-183.
26 J. Żylińska, Piastówny i żony Piastów, Warszawa 1975, s. 50.
27 K. Jasiński, Rodowód pierwszych Piastów, Poznań 2004, s. 117.
28 Gall Anonim, Kronika polska, ks. I, rozdz. 17, s. 40.
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Mieszka nałożnicy29. Królowa odczuwała to jako zniewagę. Po odsunięciu od władzy Mieszka przez jego brata Bezpryma, Rycheza
rozstała się z mężem i wraz z dziećmi udała się do Saksonii w 1031
roku30. Rycheza do końca życia używała tytułu królowej. Po śmierci Mieszka II, sprawowała regencję w Polsce31. Kadłubek negatywnie ocenia sprawowanie przez nią funkcji publicznych, zaznaczając
brak odpowiednich predyspozycji. Wdowa po Mieszku II została
wygnana ze względu na gwałtowność i faworyzowanie Niemców:
„Ponieważ jednak wydawała się zanadto gwałtowna, a nawet jakichś osiedleńców i pachołków swoich Niemców zaczęła wynosić
nad rodowitych ziomków, choć ci mieli pierwszeństwo, upokorzona przez obywateli zestarzała się na wygnaniu, zostawiwszy bardzo jeszcze małego Kazimierza pod wierną opieką dostojników”32.
Prawdopodobnie przeszkodą w sprawowaniu rządów przez kobiety był brak doświadczenia, orientacji w sprawach publicznych,
gdyż nie otrzymywały one stosownego wykształcenia, które zgodnie z ówczesną świadomością do niczego nie było im potrzebne. W
średniowiecznym społeczeństwie nie było miejsca dla kobiety jako
doradcy władcy. Rycheza jako zła królowa obdarzona jest wyłącznie negatywnymi cechami. Ma gwałtowne usposobienie, niesprawiedliwie wywyższa swoich rodaków i zostawia swojego małoletniego syna pod opieką możnych, gdy zostaje wygnana z kraju.
Wincenty stawia wobec niej ciężkie oskarżenia, iż nie jest matką,
M. D. Kowalski, Mieszko II Lambert, [w:] Piastowie. Leksykon biograficzny,
red. S. Szczur, K. Ożóg, Kraków 1999, s. 46.
30 P. Ksyk-Gąsiorowska, Kazimierz I Odnowiciel, [w:] Piastowie, s. 50.
31 Gall Anonim, Kronika polska, ks. I, rozdz. 18, s. 40-41; „Que cum libere filium educaret et pro modo femineo regnum honorifice gubernaret, traditores
eam de regno propter invidiam eiecerunt, puerumque suum secum in regno
quasi decepcionis obumbraculum tenuerunt. Qui cum esset adultus etate et regnare cepisset, maliciosi veriti, ne matris iniuriam vindicaret, in eum insurrexerunt, eumque in Vngariam secedere coegerunt”, za: Galli Anonymi Cronicae, Liber
primvs 18, s. 41.
32 Mistrz Wincenty, Kronika polska, ks. II, rozdz. 14, s. 61; „Que quia equo
uiolentior est uisa, immo quia patrie indigetibus quantumlibet primis quoslibet
inquilinos et suorum lixas Teutarum preponere cepit, a ciuibus profligata in
exilio consenuit, paruulo Kazimiro sub fideli procerum tutela reseruato”, za:
Chronica Polonorum, Liber secvndvs 14, s. 45.
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lecz macochą Kazimierza, którego próbowała zamordować aby zapewnić tron swojemu dziecku. Jest to chyba najpoważniejszy zarzut, jaki można jej było postawić. W epoce średniowiecza podstawową rolą kobiety było macierzyństwo, a dzieci świadczyły o niej
samej. Odmówienie więc Rychezie macierzyństwa Kazimierza i
przypisanie jej prób zgładzenia chłopca jest niezwykłym upokorzeniem33. Kazimierz potrzebował zapewne bardziej jej doświadczenia i porad w trudniejszych sprawach oraz wsparcia, a nie rządów matki. Jednak ostatecznym argumentem świadczącym na korzyść Rychezy, argumentem rehabilitującym ją jako królową Polski,
jest wychowanie, jakie dała swemu synowi. Około 1036 roku Rycheza uciekła z Polski, najprawdopodobniej naraziwszy się opozycji. Najpewniej wywiozła ze sobą insygnia koronacyjne. Przebywając na terenie Niemiec czyniła starania, by umożliwić powrót jej
syna Kazimierza, wypędzonego wkrótce po niej34.
Innym przykładem wdowy jest Helena, księżniczka znojemska, która wywodziła się z czeskiej dynastii Przemyślidów. Jej ojcem był Konrad II, dzielnicowy książę znojemski, matką była Maria, córka wielkiego żupana serbskiego Urosza. Bratem Heleny był
Konrad III Otto, książę Brna i Ołomuńca, w latach 1189-1191 książę
zwierzchni Czech. Rodzina czeska skoligacona była również z węgierskimi Arpadami35. Helena i Kazimierz byli głęboko włączeni w
krąg kultury zachodniej, księżna poprzez swoje więzy rodzinne, a
Kazimierz poprzez sześcioletni pobyt na dworze cesarza Niemiec36.
Kazimierz, żeniąc się z Heleną i nawiązując sojusz z władcą znojemskim, dążył do niezależności od swoich starszych braci. Po
śmierci Kazimierza Sprawiedliwego Helena wraz z wojewodą MiJ. Żylińska, Piastówny i żony Piastów, Warszawa 1975, s. 50 i nn.
G. Pac, Kobiety w dynastii Piastów, Toruń 2013, s. 28-30, 183-184, 202-203,
227-236, 291-305.
35 A. Paner, Przemyślidzi. Od Borzywoja i do Przemysła II Otokara. Ludzie i wydarzenia w latach 874-1278, Gdańsk 2008, s. 199-203.
36 K. Jasiński, Rodowód pierwszych Piastów, Wrocław 1991, s. 266-267; tenże,
Rodowód Piastów małopolskich i kujawskich, Poznań-Wrocław 2001; M. Smoliński,
„Piąte koło u wozu”, czyli ile razy Kazimierz Sprawiedliwy był niemieckim zakładnikiem, [w:] Caesar et duce poloniae. Szkice z dziejów stosunków polsko- niemieckich w
drugiej połowie XII wieku (1146-1191), Gdańsk 2006, s. 23-52.
33
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kołajem i biskupem Pełką sprawowała regencję nad synem Leszkiem Białym do czasu osiągnięcia przez niego pełnoletności37. Bitwa nad Mozgawą nie rozstrzygnęła, kto będzie zasiadał na tronie
krakowskim, Mieszko Stary czy Leszek Biały38. Helena jako regentka miała za zadanie zarówno opiekę nad Leszkiem, jak i sprawowanie władzy państwowej w jego zastępstwie39. Jako żona Kazimierza Sprawiedliwego została przedstawiona w kronice biskupa
Wincentego, jako szlachetna matrona o nadzwyczajnych zaletach
umysłu, zdolna do sterowania państwem: „I oto matka chłopców
ponad płeć niewieścią bardzo roztropna, tak w radach przemyślnych, jak i w rzeczy przewidywaniu, podejmuje opiekę nad sierotami, dopóki nie dorośnie starszy, który był bardzo bliski dojrzałości. Z rozkazania tej niewiasty rozdzielone zostają odznaki godności według zasług każdego: jednych się usuwa, drugich wyznacza
się na ich miejsce, tak że bez jej woli nie przyznaje się ani godności
trybunatu, ani nawet niższych urzędów. Wszyscy okazywali jej tak
wielki szacunek, że dostojnicy zapomniawszy o swojej godności
woleli słuchać niewiasty i przemilczeć czy znosić jej wprawdzie nie
haniebne, ale niewieście nieobycie, niż opuszczać pacholęta. Albowiem nawet ktoś bardzo roztropny nie może niekiedy uniknąć nierozważnego błędu, dlatego nieroztropność łatwiej znajduje przebaczenie w oczach ludzi roztropnych niż w oczach ludzi niedoświadczonych”40. Jest to obraz władczyni wzorowej, która jest roztropna,
W. Sobociński, Historia rządów opiekuńczych w Polsce, „Czasopismo PrawnoHistoryczne” 2(1949), s. 227-353.
38 B. Zientara, Henryk Brodaty i jego czasy, Warszawa 2006, s. 115.
39 M. Smoliński, Okoliczności i cel polityczny małżeństwa Kazimierza Sprawiedliwego z
Heleną Znojemską, [w:] Caesar et duces Poloniae. Szkice z dziejów stosunków polskoniemieckich w drugiej połowie XII wieku (1146- 1191), Gdańsk 2006, s. 53-78; T. Wasilewski, Helena księżniczka znojemska, żona Kazimierza Sprawiedliwego, „Przegląd Historyczny” 69(1978), s. 115-120.
40 Mistrz Wincenty, Kronika polska, ks. IV, rozdz. 23, s. 250; „Itaque mater
puerorum tam in consiliorum industria, quam rerum prouidentia mulier super
muliebrem sexum prudentissima, legitimam pupillorum in se tutelam suscipit,
donec maior adolescat, qui proximus erat pubertati. Ad huius mulieris nutum
pro meritis cuiusque fasces distribuuntur dignitatum, hii submouentur, illi
substituuntur, ut nec tribunicie sine ipsius arbitrio nec minime omnino
concederentur potestates. Tanta omnibus erga illam reuerentia, ut sue proceres
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poważna i posiada wielki autorytet. Kadłubek znał księżną osobiście, mógł zatem sam docenić jej zalety. Należy postawić pytanie,
czy ten wyidealizowany wizerunek nie jest przeniesieniem cech
Kazimierza, który był protektorem kronikarza. Helena objęła rządy
w imieniu synów po to, by zachować dla nich tron krakowski. Jak
zaznaczył Wincenty, jest to okres przejściowy do czasu ich pełnoletniości. Księżna utrzymywała dobre stosunki z elitą polityczną,
która wspierała jej działania. Próbę usamodzielnienia się od magnatów poprzez zawarcie układu z Mieszkiem Starym tłumaczył
kronikarz podstępnym jego charakterem oraz kobiecą uległością.
Helena rządziła jako matka, kierująca się radami dostojników, nigdy zaś samodzielnie41. Jako idealna, w opinii mistrza Wincentego,
władczyni była ona także wspaniałą matką. Przejęła regencję nie z
chęci objęcia władzy, ale po to by zapewnić synom tron. Idąc za
Bogdanem Lesińskim, wydaje się, że mimo panowania stosunków
patriarchalnych w rodzinie, stanowisko kobiety, zwłaszcza jako
matki i wdowy, było w dużym stopniu równorzędne ze stanowiskiem mężczyzny42. Najpewniej wojewoda sandomierski Goworek,
obok matki Leszka, był jego najbliższym opiekunem, natomiast
wojewoda krakowski Mikołaj i biskup Pełka zajmowali się sprawami państwowymi. Leszek prawdopodobnie przebywał wraz z
bratem Konradem, matką Heleną i Goworkiem w Sandomierzu.
Tutaj też pełnił funkcję prepozyta sandomierskiego, drugi mentor
księcia Leszka, Wincenty Kadłubek. W zakres zadań opieki wchodziła sprawa wychowania i wykształcenia księcia, którą powierzono właśnie Wincentemu. Bezpośredni wpływ ojca na edukację syna
zakończył się oczywiście wraz ze śmiercią Kazimierza, ale prawdopodobnie pewna linia postępowania została zachowana przez
obliti dignitatis, obsecundare mulieri ac muliebres, non turpes tamen,
dissimulare uel ferre mallent ineptias, quam pueros deserere. Non potest enim
quantumlibet prudentissimus esse quandoque sine lapsu inprudentie, unde
inprudentia facilius aput prudentes ueniam inpetrat quam aput inperitosi”, za:
Chronica Polonorum, Liber qvartvs 23, s. 182-183.
41 M. Chrzanowski, Leszek Biały. Książę krakowski i sandomierski. Princeps Poloniae. Ok. 1188- 23/24 listopada 1227, Kraków 2013, s. 34, 39-45, 47, 53, 66.
42 B. Lesiński, Stanowisko kobiety w polskim prawie ziemskim do połowy XV w.,
Wrocław 1956, s. 28.
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otoczenie Heleny i Leszka. Jak zauważył badacz panowania Leszka
Białego, Marek Chrzanowski, wykształceniem władcy kierował
późniejszy biskup krakowski Wincenty Kadłubek, zaufany Kazimierza Sprawiedliwego43. Wychowanie pod okiem matki, uczonego duchownego i możnowładcy miało swoje - na owe czasy - specyficzne cechy. Można zauważyć pozytywny wpływ Heleny na
syna, gdy chcąc zapewnić panowanie Leszka w Krakowie uczyła
go polityki opartej na cierpliwości44. Helena zdawała sobie sprawę,
że wraz ze wzrostem pozycji możnych spadała pozycja samego
księcia. Jeszcze w 1198 lub 1199 roku księżna w oparciu o opozycyjne wobec Mikołaja z rodu Lisów stronnictwo, w którym był bez
wątpienia Goworek z rodu Rawiczów, zgodziła się powierzyć
opiekę nad Leszkiem i tron krakowski Mieszkowi Staremu. Właściwie trudno tu mówić o rządach opiekuńczych, gdy w 1199 roku
Leszek mógł już samodzielnie objąć rządy. Świadczy to tylko o trosce Heleny, aby władza księcia krakowskiego, którą miał w przyszłości samodzielnie dzierżyć jej syn, nie była tylko reprezentacyjna45. Mieszko Stary miał w oczekiwaniu księżnej przywrócić pozycji księcia krakowskiego jej dawne znaczenie. Warunkiem ugody
było przywrócenie przez Mieszka zwierzchności rządów księcia
krakowskiego nad całą Polską i przekazanie ich po jego śmierci nie
innemu seniorowi, ani też swojemu synowi, lecz Leszkowi Białemu, którego adoptuje na swego syna. Ponadto Mieszko Stary zobowiązał się pasować Leszka na rycerza i uroczystym aktem uznać
i ustanowić go swoim dziedzicem i następcą. Zgadzał się również
na dziedziczenie w linii Kazimierza Sprawiedliwego46. W 1199 roku powrócił więc na tron krakowski ostatni żyjący syn Krzywoustego na mocy zawartej z księżną Heleną umowy, której warunki
zobowiązał się wypełnić pod groźbą klątwy ze strony arcybiskupa
gnieźnieńskiego i wszystkich innych biskupów47.
M. Chrzanowski, dz. cyt., s. 32 i nn.
S. Smolka, Henryk Brodaty. Ustęp z dziejów Polski piastowskiej, Lwów 1872;
tenże, Mieszko Stary i jego wiek, Kraków 2009, s. 377-379.
45 Kronika wielkopolska, oprac. K. Abgarowicz, B. Kürbis, Warszawa 1965, s. 179.
46 R. Grodecki, Polska piastowska, Warszawa 1969, s. 171; tenże, Dzieje polityczne Śląska do 1290, [w:] Historia Śląska, t. I, Kraków 1933, s. 155-326.
47 S. Smolka, Mieszko Stary..., s. 380.
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Możni zarzucając księciu wielkopolskiemu niespełnienie warunków umowy, podczas nieobecności Mieszka w Krakowie, podnieśli bunt przeciw niemu i z powrotem osadzili Leszka na tronie.
Księżna Helena wraz z synami Leszkiem i Konradem powróciła do
Krakowa. Około 1206 roku zmarła księżna Helena, kobieta która
odegrała znaczącą rolę polityczną końca XII i początku XIII wieku,
obrończyni interesów swoich synów, mająca na nich wielki
wpływ48. Józef Dobosz w biografii poświęconej Kazimierzowi II
Sprawiedliwemu zauważył: „Można wnosić, że za życia męża Helena odgrywała istotną rolę w działaniach na rzecz Kościoła, być
może była inspiratorką wielu jego fundacji i donacji. O jej samodzielnej działalności fundacyjnej nic nie wiemy, ale znamienne jest,
że niemal wszystkie odnoszące się do niej w źródłach wzmianki
pochodzą z instytucji kościelnych (bożogrobcy, norbertanki, kapituła krakowska). Przypisuje się jej istotną rolę w rozbudowaniu
wiślickiej siedziby księcia Kazimierza, na podstawie analogii malowideł z rotundy w Znojmie na Morawach i rytowanej posadzki z
krypty dwunastowiecznej kolegiaty w Wiślicy”49. Kadłubek w charakterystyce Heleny usprawiedliwił jej „niewieście nieobycie”,
gdyż było jedyną skazą na jej wizerunku. Podobnie jak Kazimierz,
Helena posiadała zalecaną u władcy cechę – roztropność50.
Konkludując, w dawnej Polsce osieroconym przez ojca dzieckiem zwyczajowo opiekowała się matka, zaś w rodzinie panującej
regencję sprawowała księżna wdowa do momentu uzyskania przez
dziecko pełnoletności. Opieka trwała do momentu uzyskania lat
sprawnych, po czym wychowanek zazwyczaj uzyskiwał majątek i
swobodę działania51. Podsumowując powyższe rozważania na temat stanowiska majątkowego i osobistego wdowy można powie-

Z. Kozłowska-Budkowa, Z. Perzanowski, Helena (zm. przed 1206), żona Kazimierza Sprawiedliwego, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. IX, Wrocław 1960-1961,
s. 358-359.
49 J. Dobosz, Kazimierz II Sprawiedliwy, Poznań 2011, s. 209-210.
50 Historia życia prywatnego, t. II: Od Europy feudalnej do renesansu, red. G. Duby, Wrocław 2005.
51 M. Koczerska, Rodzina szlachecka, s. 125-126; B. Lesiński, Stanowisko kobiety, s. 131.
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dzieć, że w monarchii piastowskiej jej pozycja była silna, w szczególności w wyższych warstwach społecznych52.
Streszczenie
Sytuacja prawna wdowy w Polsce średniowiecznej ulegała
stopniowym ograniczeniom. W monarchii patrymonialnej wdowom przyznano dożywotnie użytkowanie całego majątku mężowskiego. Statuty Kazimierza Wielkiego oraz statut warcki z 1424 roku wprowadzały reżim posagowy, modyfikowany następnie poprzez instytucję dożywocia. W pracy scharakteryzowano rolę
wdowy jako regentki sprawującej władzę na przykładzie Rychezy
żony Mieszka II oraz Heleny żony Kazimierza Sprawiedliwego.
Summary
The legal situation of widows in medieval Poland underwent
gradual reductions. In the patrimonial monarchy a life tenancy of
the entire husband's wealth was granted widows. Statutes of
Casimir the Great and the statutes warcki from 1424 regime
introduced statuesque, then modified next through the institution
of the life sentence. The study characterized the situation of the
widow as the ruling regent for example Richeza wife of Mesco II
and Helena of the wife of Casimir the Just.

Zob. A. Lis, Rodzina w monarchii patrymonialnej - analiza historycznoprawna,
[w:] Rodzina. Powołanie - zadania - zagrożenia, praca zbiorowa pod red. J. Zimnego,
Stalowa Wola 2014, s. 91-118.
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Marek Mariusz Tytko (UJ)

Samotność człowieka, rodziny, narodu i rodzaju ludzkiego
Wybrane zagadnienia pedagogiki kultury w perspektywie realistycznej metafizyki wychowania
1. Wstęp metodologiczny
Celem niniejszego artykułu jest przekrojowe ukazanie nauk
badających problem samotności oraz przedstawienie zagadnienia
samotności w zróżnicowanej perspektywie: 1) człowieka (osoby
ludzkiej), 2) rodziny (wspólnoty osób), 3) narodu (rodziny rodzin),
4) rodzaju ludzkiego (ludzkości, wspólnoty wspólnot narodowych,
wspólnoty narodów). Wybrane zagadnienia pedagogiki kultury
obejmują także w różnych perspektywach: kulturę indywidualnego
człowieka, kulturę rodziny, kulturę narodu, i wszystkie narodowe
kultury ludzkości. Wskazane powyżej kwestie samotności w ujęciu
realistycznej pedagogiki kultury zostały wskazane (wybiórczo) w
perspektywie kategorii realistycznej metafizyki wychowania.
Badacz dla opisu, analizy i wyjaśnienia ze zrozumieniem tytułowej problematyki stosował istotnościową metodę filozoficzną, logiczną analizę i elementy separacji metafizycznej. Poznanie metafizyczne, „(...) jest poznaniem konkretystycznym i transcendentalnym,
wyrażonym w języku analogicznym”, bo „W punkcie wyjścia metafizyka operuje doświadczeniem bytu jako bytu lub bytu spartykularyzowanego (bytu – poznania, bytu – człowieka, bytu – moralności, bytu – kultury, bytu – religii, bytu – sztuki, bytu – społeczeństwa”)1.
Pedagogika, moim zdaniem, w tym ujęciu jest jedną z metafizyk szczegółowych (w ramach metafizyki ogólnej, czyli ogólnej
filozofii bytu), będąc w istocie filozofią wychowania człowieka,
Metoda separacji metafizycznej oraz inne kwestie realizmu metafizycznego
zostały wyjaśniona poniżej w kolejnych przypisach dotyczących Lubelskiej Szkoły Filozoficznej, gdzie cytuje się in extenso we fragmentach istotny tekst autorstwa o. Andrzeja Maryniarczyka SDB i o. Mieczysława Alberta Krąpca OP, Lubelska Szkoła Filozoficzna, z Powszechnej encyklopedii filozofii. Cytaty powyższe pochodzą
także
z
tegoż
tekstu
[adres:
http://www.ptta.pl/lsf/index.php?id=program&lang=pl (02.11.2014)].
1
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czyli rodzajem filozofii człowieka, filozofii kultury i filozofii moralności zastosowaną do obszaru wychowania, nauczania, opieki
czy (re)walidacji lub (re)socjalizacji. Jak dotąd brakowało tego typu
istotnościowego, realistycznego, przekrojowego ujęcia zagadnienia
samotności, dlatego niniejszy tekst próbuje w jakimś stopniu wypełnić tę lukę badawczą, ukazując zarazem badawcze założenia
metodologiczne dla zrozumienia problematyki.
Kontekst naukoznawczy pozwala na nieco szersze spojrzenie
na samotność jako kwestię interdyscyplinarną. Nauki szczegółowe,
wymienione poniżej jako zajmujące się cząstkowo, fragmentarycznie rozmaitymi aspektami problemu ‘samotności’ wymagają nadrzędnej nauki filozoficznej, która łączyłaby ich badania, a jest nią
metafizyka (ogólna). Same owe nauki szczegółowe są w tej perspektywie – tylko szczegółowymi metafizykami, włączającymi się
cząstkowo w ogólne poznanie bytu (ogólną filozofią bytu, czyli
metafizykę).
W odniesieniu do kwestii ‘samotności’ można powiedzieć, że
rozmaite, interdyscyplinarne, wzajemnie komplementarne do siebie ujęcia samotności przez owe metafizyki szczegółowe (poszczególne dyscypliny naukowe) pozwalają nazywać ów zespół ujęć badawczych przedmiotu ‘samotności’ (zakresów badań, metod badań, wyników badań) swoistym obszarem badań zwanym tu roboczo ‘solitudologią’ (włos. solitudine – samotność, grec. logos – słowo), czyli sferą badań nad samotnością (dosłownie: ‘słowem o samotności’). Uprawniony byłby też skrót myślowy (szczegółowa)
‘metafizyka samotności’ na określenie owego zespołu różnych nauk badających fragmentarycznie samotność w różnych aspektach
(religijnym, społecznym, psychicznym, wychowawczym, kulturowym etc.). „Solitudologia” nie jest to w żadnym wypadku samodzielna dyscyplina naukowa, ale zbiór przedmiotowych badań
(metod, zakresów, wyników) wielu różnych dyscyplin skoncentrowanych na ‘samotności’. W zasadzie można mówić o interdyscyplinarnym obszarze badawczym nad problemem samotności
albo o międzydziedzinowej sferze badań nad samotnością. ‘Solitudologiczne’ badania mają na celu poznanie samotności jako takiej i
prawidłowości nią rządzących lub z nią związanych. ‘Solitudolodzy’ reprezentują różnorodne dyscypliny badawcze (teologię, filo52

zofię, nauki szczegółowe, w tym – nauki społeczne i humanistyczne), de facto występują oni jako przedstawiciele danych metafizyk
szczegółowych.
Wielkie bogactwo badań nad samotnością i dość szybki ich rozwój na przełomie XX i XXI w. wynikają, moim zdaniem, z faktu, że samotność stała się problemem społecznym, kulturowym i cywilizacyjnym, obejmując wielką ilość osób w różnych społecznościach. A skoro
samotność stała się problemem społecznym, religijnym i kulturowym,
dotykając wspólnot rodzinnych, społeczności lokalnych, Kościoła (samotności we wspólnocie) i całych kultur (narodów osamotnionych), to
nie jest li tylko i wyłącznie zagadnieniem w wymiarze indywidualnym
(dotyczącym psychiki niektórych jednostek ludzkich – osób). Samotność jest zaprzeczeniem wspólnoty, ale paradoksalnie, można być samotnym we wspólnocie, czego dowodzą badania np. nad samotnością
dziecka (lub młodzieży) w rodzinie.
Autor w niniejszym tekście nie wyczerpuje tematu, ale sygnalizując poszczególne problemy, w jakimś stopniu syntetycznie je
wstępnie omawia, traktując rzecz ogólnie, jednocześnie wprowadzając czytelnika w niektóre, szczegółowe ujęcia samotności. Mowa
o prolegomenach ‘solitudologii’, innymi słowy – prolegomenach
metafizyki szczegółowej, jaką jest pedagogika (tu: w odniesieniu do
badań nad samotnością).
Zapisana w tytule perspektywa pedagogiki kultury rozumiana jest tu jako perspektywa ‘realistyczna’ (wynikająca z metafizyki
realistycznej), a niekoniecznie aksjologiczna (idealistyczna, wynikająca z idealistycznej filozofii, np. z fenomenologii czy egzystencjalizmu, które są z założenia idealistyczne).
Autor niniejszego artykułu przyjmuje, że realizm metafizyczny tzw. Lubelskiej Szkoły Filozoficznej2 prawidłowo i adekwatnie
Na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Tomasza z Akwinu [adres:
http://www.ptta.pl/lsf/index.php?id=program&lang=pl (dostęp: 02.11.2014)]
można przeczytać artykuł autorstwa A. Maryniarczyka i M. A. Krąpca, który
także ukazał się w Powszechnej Encyklopedii Filozofii jako osobne hasło (Lubelska
szkoła filozoficzna). Cytuję tu i poniżej w przypisach pobocznie we fragmentach
ten dość długi, bo kilkustronicowy, ale za to bardzo istotny tekst pozwalający na
wprowadzenie w tematykę filozoficzną i umożliwiający zrozumienie zdroworozsądkowego, realistycznego stanowiska badawczego, przyjętego przez autora
2
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do rzeczywistości odzwierciedla istnienie i stąd warto oprzeć się o
jego niesprzeczne (uniesprzeczniające) ustalenia, warto posłużyć
się jego kategoriami filozoficznymi.
Nazwa szkoły filozoficznej pochodzi, jak wiadomo, od miasta
Lublin, gdzie tworzyli ją poprzez rozwijanie kierunku realistycznego od lat 50. XX w. na KUL jej założyciele3 i gdzie nadal tworzą ją
niniejszego artykułu w zakresie filozofii pedagogiki, w ślad za Lubelską Szkołą
Filozoficzną (także m.in. w odniesieniu do problemu samotności człowieka):
„LUBELSKA SZKOŁA FILOZOFICZNA – określenie sposobu uprawiania filozofii realistycznej (klasycznej), wypracowanego w latach 50. XX w. przez grupę
filozofów KUL, charakteryzującego się realizmem poznawczym (przedmiotem
poznania jest realnie istniejący byt), maksymalizmem (podejmowanie wszystkich
egzystencjalnie doniosłych zagadnień), autonomią metodologiczną (wobec nauk
przyrodniczo-matematycznych oraz teologii), transcendentalizmem twierdzeń
(twierdzenia odnoszą się do całej rzeczywistości), jednością metodologicznoepistemologiczną (ta sama metoda stosowana w dyscyplinach filozoficznych
uprawianych przedmiotowo), spójnością (zagwarantowaną wewnętrzną zbornością przedmiotu) oraz obiektywnością (osiąganą dzięki samozwrotnej sprawdzalności twierdzeń, co uzyskiwane jest przez każdorazowe odnoszenie ich do
oczywistości przedmiotowej); nazwa pol. szkoły filozofii realistycznej (klasycznej), która powstała jako odpowiedź na narzucony administracyjnie pol. uczelniom marksizm, a także jako odpowiedź na dominujące w tym czasie inne nurty
filozoficzne, jak fenomenologia, egzystencjalizm czy pozytywizm logiczny; w
sensie szerokim: środowisko filozoficzne KUL” (A. Maryniarczyki, M. A. Krąpiec,
Lubelska
Szkoła
Filozoficzna,
dz.
cyt.,
adres
internetowy:
http://www.ptta.pl/lsf/index.php?id=program&lang=pl [dostęp: 02.11.2014]).
3 „Nazwa szkoły i jej założyciele. Prace dydaktyczno-naukowe zainicjowane na początku lat 50. XX w. na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej KUL przez S.
Swieżawskiego, J. Kalinowskiego oraz M. A. Krąpca zostały określone przez
Kalinowskiego (od 1957 zamieszkał we Francji) przy okazji omawiania dorobku
filozofów KUL, w czasopiśmie »Revue philosophique de Louvain«, jako »ecole
philosophique lublinoise« (zob. W kręgu filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 30). W ten sposób nazwa „lubelska szkoła filozoficzna” zaczęła funkcjonować na określenie programu nauczania i stylu uprawiania filozofii zapoczątkowanym w latach 50. drugiej poł. XX w. w KUL. W programie tym ukazywano
filozofię jako dyscyplinę autonomiczną, posiadającą własny przedmiot, metodę i
cel. Sposób uprawiania filozofii oraz jej rozumienie będzie rozstrzygać o przynależności do l. sz. f. – faktycznej lub tylko nominalnej. Obok tej nazwy pojawiły się
inne, stosowane zamiennie z nią: „lubelska szkoła filozofii klasycznej”, „lubelska
szkoła filozofii chrześcijańskiej”, „lubelska szkoła”, „polska szkoła filozofii klasycznej”. L[ubelska]. sz[koła]. f[ilozoficzna]. powstała w instytucjonalnych ramach
Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej (w 1991, zgodnie z postulatem Konstytucji Apo-
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ich następcy w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II
(uczelnia w 2005 r. przyjęła miano JPII).
Realizm metafizyczny może posłużyć jako istotny punkt odniesienia dla pedagogiki kultury, bardziej naukotwórczy, niż tzw. ‘aksjologia’ (teoria wartości). Nurt aksjologiczny w pedagogice kultury de
facto przynależy do idealizmu (a nie do realizmu w sensie filozoficznym), mimo że np. niektórzy badacze pedagogiki kultury, jak Bogusław Żurakowski przyjmują za Romanem Ingardenem i Władysławem Stróżewskim, że tzw. wartości są zawsze wartością czegoś konkretnego, suponując realistyczne ujęcie fenomenologicznoaksjologiczne (W. Stróżewski definiował ‘wartość’ jako ‘sposób istnienia’ [łac. modus existendi, termin wzięty ze św. Tomasza z Akwinu]).
Moim zdaniem, utożsamienie realnie nieistniejącego abstraktu
pojęciowego zwanego ‘wartością’ (intencji podmiotu, ludzkiej intencji
zapodmiotowanej w psychice konkretnego człowieka [subiektywnie])
z Tomaszowym ‘sposobem istnienia’ (obiektywnie) jest nieuprawnione, niezgodne z rzeczywistością i należy tę znaną tezę W. Stróżewskiego zakwestionować, ponieważ ‘wartości jako takie’ nie istnieją
jako osobne byty (poza treścią aktualnej intencji wzbudzanej u danego
podmiotu). ‘Sposób istnienia’ bytu nie może wszak dotyczyć realnie i
obiektywnie nieistniejących niebytów (wartości), bo to jest sprzeczność logiczna (Arystotelesowska, logiczna zasada niesprzeczności: ‘a’
nigdy nie jest tożsame z „nie a”).
A skoro tak jest, to ujęcie ‘aksjologiczne’ i/lub bazujące na fenomenologii jest ujęciem nieadekwatnym do rzeczywistości (idealistycznym) i należy go odrzucić. W konsekwencji z powodów zasadniczych (logicznych) teoria wartości (‘aksjologia’) nie da się utrzymać
jako niesprzeczna sama ze sobą i jako teoria prawdziwa, bo u jej podstaw leży sprzeczne (fałszywe) założenie filozoficzne. W teorii Romastolskiej „Sapientia Christiana”, nazwany Wydziałem Filozofii) KUL, który został
erygowany uchwałą Senatu Akademickiego KUL 17 VI 1946, a oficjalną działalność
rozpoczął 10 XI 1946. (...) Wśród fundatorów szkoły należy wskazać: S. Swieżawskiego, J. Kalinowskiego i M. A. Krąpca. Główny ciężar wypracowania programu
filozoficznego szkoły związany jest z pracami Krąpca, on też odcisnął zasadnicze
piętno na jej filozoficznym charakterze” (A. Maryniarczyk i M. A. Krąpiec, Lubelska
Szkoła
Filozoficzna,
dz.
cyt.,
http://www.ptta.pl/lsf/index.php?id=program&lang=pl [dostęp: 02.11.2014]).
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na Ingardena wszak „byty intencjonalnie istniejące w podmiocie poznającym” weszły na miejsce „realnych rzeczy” i dlatego jego filozofia
(fenomenologia) nie jest filozofią realistyczną, ale de facto idealistyczną, zakorzenioną w subiektywnym podmiocie, a nie w obiektywnym
przedmiocie, niemogącą być przeto podstawą dla realistycznie i
obiektywnie zorientowanych nauk szczegółowych [metafizyk szczegółowych], w tym – dla pedagogiki (a co zatem idzie – dla pedagogiki
kultury). Oznacza to w konsekwencji, że pedagogika kultury, moim
zdaniem, nie może opierać się o idealistyczne nurty filozofii – tzw.
aksjologię i fenomenologię (wbrew stanowisku B. Żurakowskiego,
który uważa, że fenomenologia i aksjologia są właściwymi podstawami pedagogiki kultury). Oznacza to także, że pedagogika kultury
może opierać się o realizm metafizyczny jako zgodny z rzeczywistością oraz nieidealistyczny nurt filozofii. Pedagogika jest filozofią stosowaną, po Hessenowsku mówiąc, jednak ważne jest, o jaką filozofię
(ogólną) się opiera, jaką filozofię generalnie aplikuje do swego obszaru badawczego (szczegółowego), co wybiera jako podstawy filozoficzne swoich badań.
Z tego powodu pedagogika kultury (i w ogóle – pedagogika,
szerzej: jakakolwiek inna teoria naukowa) nie może opierać się na
tzw. ‘teorii wartości’ (jakiejkolwiek) z powodu logicznych sprzeczności wewnątrz samej owej ‘aksjologii’. Pedagogika kultury, moim zdaniem, opierając się o realizm metafizyczny, logicznie niesprzeczny
sam ze sobą, oparty o Arystotelesa, arystotelizm, filozofię św. Tomasza z Akwinu i realistyczne, na wskroś obiektywne podejście Lubelskiej Szkoły Filozoficznej, jest w stanie opisać, zanalizować, wyjaśnić
ze zrozumieniem zjawiska wychowania, nauczania, opieki,
(re)socjalizacji, (re)walidacji adekwatnie do rzeczywistości, korzystając przy tym ze swoich badań szczegółowych nad owymi zjawiskami
kulturowymi (społecznymi, humanistycznymi, wychowawczymi,
zgodnie z greckim rdzeniem terminu paidea – ‘kultura’, ‘wychowanie’, co się tłumaczy na łacinę jako humanitas – człowieczeństwo lub
cultura – uprawa [duchowości ludzkiej]). Dotyczy to także badania
realistycznie ujmowanego szczegółowego problemu – ‘samotności’.
Powrót do korzeni realistycznej filozofii klasycznej (starożytnej i
średniowiecznej) przy zastosowaniu współczesnych realistycznych
metod badawczych do współczesnych problemów istotnych także dla
56

społeczności żyjących w III tysiącleciu daje więcej dla poznania prawdy (rozumianej jako zgodność poznania z rzeczywistością), niż dotychczasowe ujęcia idealistyczne (niewystarczające lub fałszywe, bo
logicznie sprzeczne same ze sobą u swych podstaw).
Realizm metafizyczny (realistyczna filozofia bytu) jest właściwą, moim zdaniem, podstawą dla pedagogiki, także dla pedagogiki kultury, nadto także np. dla wszelkich ujęć pedagogiki katolickiej. Skoro już Sergiusz Hessen zauważył, że pedagogika jest filozofią stosowaną (dodajmy: do wychowania, kształcenia, opieki i
[re]socjalizacji itd.), to pedagogika (w tym – pedagogika kultury)
nie może nie uwzględniać filozofii. Pedagogika jest zawsze pedagogiką filozoficzną (mającą u swych podstaw filozofię wychowania, filozofię kultury, filozofię moralności), problem jednak w tym –
jaką filozofię stosuje pedagogika do obszaru swoich badań? Stąd
należy przyjąć rozwiązania tzw. Lubelskiej Szkoły Filozoficznej
(którą kiedyś tworzyli m.in. Stefan Swieżawski, Jerzy Kalinowski,
ks. Karol Wojtyła, o. Mieczysław Albert Krąpiec OP, ks. Stanisław
Kamiński, Marian Kurdziałek, a obecnie tworzą m.in.: ks. Andrzej
Maryniarczyk SDB, Henryk Kiereś, Piotr Jaroszyński, s. Zofia Zdybicka USJK itd.).
Przyczyny powstania Lubelskiej Szkoły Filozoficznej były
wielorakie, przede wszystkim była to reakcja na ówczesny stan filozofii i panujące wówczas kierunki filozoficzne, ale przede
wszystkim chodziło o powrót do klasycznej filozofii i wypracowanie na jej gruncie nowych narzędzi metodologicznych oraz systematyczny opis, analizę i niesprzeczne wyjaśnienie (ze zrozumieniem) bytu oraz wszelkich jego aspektów szczegółowych4.
„Przyczyny powstania lubelskiej szkoły filozoficznej. Wśród głównych przyczyn powstania l[ubelskiej]. sz[koły]. f[ilozoficznej]. należy wskazać: 1) wprowadzany
środkami administracyjnymi marksizm na wszystkie uniwersytety państwowe, szkoły
wyższe i studia podyplomowe. Takie zideologizowanie nauczania filozofii groziło
załamaniem podstaw kultury humanistycznej przez zakłamanie prawdy o człowieku i
świecie, zniewolenie ideologią wolnej myśli filozoficznej; 2) konieczność wypracowania uwspółcześnionej koncepcji klasycznej filozofii realistycznej (która została zdeformowana suarezjańską neoscholastyką a także esencjalizmem Ch. Wolffa i J. Kleutgena)
i zaproponowanie koncepcji alternatywnej filozofii maksymalistycznej, a także odniesienie do pojawiających się w tym czasie innych propozycji, jak: krakowska szkoła
4
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fenomenologiczna R. Ingardena czy lwowsko-warszawska szkoła analizy logicznej
(analitycznej). (...). Zorganizowana przez ówczesne władze [komunistyczne, marksistowskie] akcja ideologizacyjna i antynarodowa skłoniła wykładających filozofię w
KUL (S. Swieżawski, J. Kalinowski, M. A. Krąpiec) do obrony „rozumu filozoficznego”
i suwerenności polskiej kultury przez przemyślaną pracę naukową i dydaktyczną w
zakresie filozofii. Ważnym punktem okazała się także potrzeba ukazywania w filozofii
pełnej prawdy o człowieku. Od tej prawdy zależy właściwa organizacja życia społecznego, politycznego, religijnego i kulturowego. Odwołanie się do obiektywnie istniejącej rzeczywistości, jej racjonalne poznanie i wyjaśnienie miało stanowić antidotum na
zideologizowaną filozofię marksistowską, administracyjnie narzuconą polskim ośrodkom naukowym, a także na ograniczenia związane z dominującym w filozofii współczesnej scjentystycznym pozytywizmem i nastawieniem antymetafizycznym. W środowisku profesorów filozofii KUL zrodził się postulat, by odbudować realistyczną
filozofię klasyczną, która dąży do ostatecznościowego poznawania rzeczywistości w
jej istotnych, koniecznych i powszechnych (transcendentalnych) strukturach. Miało to
zagwarantować ujęcie tych aspektów rzeczywistości, do których nauki przyrodniczomatematyczne, ze względu na swe metody, nie mogły dotrzeć. »Grupa ludzi przygotowanych dogłębną lekturą tekstów klasycznych starożytnych i średniowiecznych,
czuła na zagrożenia pełnej prawdy o świecie i o człowieku, dostrzegła, że rezygnacja z
klasycznej filozofii stanowi ogromną szkodę wyrządzoną człowiekowi i kulturze. Stąd
nawiązanie do filozofii klasycznej. Nie chodziło o zwrot ku przeszłości, właściwy historykom, ale o rozstrzyganie problemów współczesnych przez kontynuację określonego metodologicznie typu filozofii i przez wykorzystanie doświadczenia najlepszych
myślicieli przeszłości i teraźniejszości, by jak najwłaściwiej i najgłębiej zrozumieć oraz
wyjaśnić rzeczywistość« (Z. J. Zdybicka, O wierność rzeczywistości i pełną prawdę o człowieku – Polska Szkoła Filozofii Klasycznej, s. 110). Począwszy od lat 50. XX w. KUL był
jedynym w Polsce ośrodkiem uprawiania niezależnej myśli filozoficznej oraz uniwersyteckiego kształcenia wolnego od ideologii marksistowskiej. Stało się to szczególnie
widoczne, gdy w następstwie partyjnych nacisków na władze uczelni dokonane przez
młode pokolenia propagatorów ideologii marksistowskiej, którzy starali się utorować
sobie miejsca na katedry uniwersyteckie, usunięto z uniwersytetów najwybitniejszych
prof. filozofii, m.in. W. Tatarkiewicza, R. Ingardena, T. Czeżowskiego, I. Dąmbską.
Należy tu odnotować prowokacyjną akcję studentów UW, uczestników seminarium
prof. Tatarkiewicza, członków Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej – B. Baczkę, H.
Jarosza, A. Słuckiego, H. Hollanda i L. Kołakowskiego, jaką przeprowadzili przeciw
Tatarkiewiczowi; akcja ta była jednym z elementów programu zmierzającego do pozbawiania katedr profesorów, którzy nie chcieli ulec ideologizacji (B. Dembowski, Spór
o metafizykę i inne studia z historii filozofii polskiej, Włocławek 1997, s. 307). Profesorowie ci
znaleźli możliwość wygłaszania odczytów czy prowadzenia gościnnych wykładów na
KUL-u, mogli też kontynuować prowadzenie prac doktorskich swoich uczniów (np.
M. Gołaszewska dokończyła swój doktorat u Ingardena na KUL-u). Nie było wówczas
podręczników i monografii filozoficznych służących poznaniu i wyjaśnianiu świata w
sposób racjonalny, uzasadniony i sprawdzalny. Te, które były dostępne, nosiły piętno
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Należy zwrócić uwagę na fakt, że skali światowej Lubelska
Szkoła Filozoficzna jest to jedyna oryginalnie polska szkoła filozofii
realistycznej w drugiej połowie XX wieku i na początku XXI wieku,
rozpoznawalna i znana na całym świecie (na kilkuset najważniejszych uniwersytetach naszego globu) i nie ma jakiejkolwiek innej,
tak znanej i tak merytorycznie spójnej, polskiej szkoły filozoficznej
w obecnym czasie. Pedagogika polska może zatem wykorzystać tę
niepowtarzalną w dziejach sytuację, że mamy polską, naszą własną, narodową szkołę filozoficzną w Lublinie, rozpoznawalną na
całym świecie, i spróbować w ciągu najbliższych kilkunastukilkudziesięciu lat systematycznie i systemowo wypracować sobie
taką silną pozycję (dzięki ujęciu realistycznemu), jaką ma obecnie
omawiana tu polska szkoła filozoficzna z Lublina. Realizm metafizyczny w pedagogice jest rozwijany przez przedstawicieli ośrodka
lubelskiego (np. przez Barbarę Kiereś), jednak nie aplikują go
wszyscy lubelscy teoretycy pedagogiki z KUL JPII (np. ks. Marian
Nowak opiera się o aksjologię, nie rozwijając na gruncie pedagogiki
realizmu metafizycznego tzw. Lubelskiej Szkoły Filozoficznej).
Moim zdaniem, byłoby błędem niewykorzystanie szansy na
uczynienie polskiej pedagogiki całkowicie realistyczną oraz byłoby
błędem niewykorzystanie realistycznych, obiektywnych podstaw filozoficznych dla odsunięcia wszelkich błędnych ujęć subiektywistycznych, idealistycznych, niedorzecznych, jakie prezentowała niegdyś pedagogika marksistowska (komunistyczna), a obecnie neomarksistowska (postmodernistyczna – w tym neomarksizm kulturowy, tzw. genderyzm itd.) i pedagogika liberalistyczna, idealizująca i
wolffiańskiego esencjalizmu, czyniącego z filozofii przedmiot jałowych dociekań, oderwanych od rzeczywistości, lub znamiona pozornego racjonalizmu usiłującego budować systemy filozoficzne na wzór systemów dedukcyjnych. Tymczasem pozornemu
realizmowi filozofii materialistycznej (który w gruncie rzeczy był jedną z form idealizmu, gdyż bazował na przyjętej a priori abstrakcyjnej idei materii) należało przeciwstawić zdroworozsądkową, uzasadnioną wizję rzeczywistości jako realnie istniejącej.
Opracowywanie i prezentowanie w formie podręcznikowej podstawowych dziedzin
filozofii było, w morzu literatury marksistowskiej, wyzwaniem dla środowiska tworzącego program l[ubelskiej]. sz[koły]. f[ilozoficznej].” (A. Maryniarczyk i M. A. Krąpiec,
Lubelska
Szkoła
Filozoficzna,
dz.
cyt.,
http://www.ptta.pl/lsf/index.php?id=program&lang=pl [02.11.2014]).
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absolutyzująca w sposób nieuprawniony jako swoją podstawę kategorię ‘wolności’.
Dlatego tym bardziej warto do aposteriorycznych, realistycznych, obiektywistycznych założeń Lubelskiej Szkoły Filozoficznej
nawiązywać i warto jej metodologię badawczą włączyć w obszar
badawczy pedagogiki i wszelkich jej dziedzin, w tym także m.in. w
obszar badań pedagogiki kultury i pedagogiki katolickiej5 (również
do badań m.in. nad samotnością, rzecz jasna).
5 „Polska szkoła filozofii realistycznej. Powstanie l[ubelskiej]. sz[koły].
f[ilozoficznej]. było też odpowiedzią na dominujący w drugiej poł. XX w. w filozofii
europejskiej pozytywizm (neopozytywizm), propagujący program filozofii minimalistycznej, nieautonomicznej, a także na nurty filozofii świadomości czy filozofii języka.
Próby wiązania filozofii realistycznej z fenomenologią, zwł. Ingardenowską, która
deklarowała realizm, nie gwarantowały sukcesu poznawczego ze względu na odmienne przedmioty badań (byty intencjonalnie istniejące w podmiocie poznającym w
miejsce realnych rzeczy). Również problematyczne okazały się próby łączenia filozofii
realistycznej z filozofią analityczną – ze względu na odmienność przedmiotu badań,
stosowanych metod i celów poznawczych. To samo można powiedzieć o próbach
„unaukowienia” filozofii realistycznej przez formalizację jej języka, podejmowanych
m.in. przez J. Salamuchę, J. F. Drewnowskiego czy J. M. Bocheńskiego. Przedstawiane
w opozycji do napierającego marksizmu propozycje uprawiania filozofii wychodzące
z krakowskiej szkoły fenomenologicznej Ingardena czy lwowsko-warszawskiej szkoły
analizy logicznej (analitycznej) charakteryzowały się minimalizmem poznawczym, już
w punkcie wyjścia zamykającym się na egzystencjalnie donośne problemy ludzkie. Z
tej racji nie mogły stanowić przeciwwagi dla marksizmu. Ponadto były przeniknięte
mentalnością pozytywistyczną, przejawiającą się w redukowaniu opisu i wyjaśniania
świata do wąsko rozumianego wyjaśniania naukowego, opartego na modelu matematyczno-przyrodniczym. Była to filozofia, która przedmiotem badań czyni dane świadomości lub język, poza obszarem badań pozostawiając to, co najważniejsze, a mianowicie byt ludzki i otaczający nas świat. Program l[ubelskiej]. sz[koły]. f[ilozoficznej].
nakierowany był na wypracowanie nowej wersji klasycznej filozofii realistycznej, tak,
by mogła ona stanowić odpór dla marksizmu ogłaszającego się jako realizm. W programie tym »znajdują swe źródła dwa postulaty właściwe dla filozofii uprawianej w
Szkole Lubelskiej: dogłębne uwzględnienie doświadczenia historycznego przez powrót do źródeł, do oryginalnej myśli znaczących filozofów, szczególnie Tomasza z
Akwinu, by ominąć deformacje poczynione przez jego komentatorów i późniejszych
przedstawicieli; towarzysząca rozważaniom merytorycznym refleksja metodologiczna, uwzględniająca ogólnie akceptowane osiągnięcia logicznej teorii nauki« (Z. J. Zdybicka, O wierność rzeczywistości [...], s. 110). Starano się konfrontować badania ze
wszystkimi propozycjami wysuwanymi przez współczesne kierunki filozoficzne.
Zdając sobie sprawę z tego, że myśl ludzka podlega historycznemu rozwojowi, że
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człowiek jest bytem historycznym, starano się zwrócić baczną uwagę na całą historię
filozofii, a zwłaszcza na te jej okresy, w których powstały nowe kierunki filozofowania.
Równocześnie, mając świadomość wielkiej ilości kierunków filozoficznych i rozmaitości sposobów jej uprawiania, kładziono nacisk na sprawy metodologiczne w filozofii.
Okazuje się bowiem, że filozofia, mimo iż jest jedną z najstarszych dziedzin poznawczych, ciągle jeszcze nie ma zadowalająco opracowanej swej metodologii (M. A. Krąpiec, O filozoficznej szkole lubelskiej, s. 249). Uprawianej w ramach szkoły filozofii, której
centralną dyscypliną była metafizyka, towarzyszyła szeroko pojęta refleksja metodologiczna w zakresie metafizyki ogólnej i metafizyk szczegółowych oraz historii filozofii. Prace M. A. Krąpca i S. Kamińskiego Z teorii i metodologii metafizyki (Lublin 1962,
1993) i S. Swieżawskiego Zagadnienie historii filozofii (Warszawa 1966, s. 252) wyznaczyły kierunek badań, tworząc zręby programu formującej się szkoły. W pracach szkoły
uczestniczyły: Katedry Metafizyki (Ogólnej i Szczegółowych), Historii Filozofii i Metodologii Nauk. Uprawiana na KUL przez Swieżawskiego historia filozofii, nawiązująca
do myśli J. Maritaina i É. Gilsona, »jest historią metafizyki. Dzięki temu sama funkcjonuje także jako szczególne doświadczenie dla metafizyki uprawianej systematycznie w
katedrze poświęconej tej dyscyplinie« (S. Swieżawski, Zagadnienie historii filozofii, Warszawa 1966, s. 250). Logikę i metodologię pojmowano jako narzędzia usprawniające
poznanie filozoficzne (metafizyczne), a drugorzędnie (także ze względu na potrzeby
dydaktyczne) – jako dyscypliny samodzielne. W badaniach metodologicznych prowadzonych przez Kamińskiego w ścisłej współpracy z Krąpcem położono nacisk na
opracowanie metod badawczych dla filozofii, zwłaszcza dla metafizyki realistycznej
(klasycznej). Podjęto próbę usystematyzowania metod racjonalnego i naukowego
poznania w ogóle. Miało to na celu ukazanie kontekstu poznania naukowego, w obszar którego wchodzą nie tylko nauki matematyczno-przyrodnicze (co forsował scjentyzm), ale także nauki filozoficzne, humanistyczne oraz teologiczne. W programie
filozoficznym szkoły dążono do oparcia filozofii »na szeroko pojętym doświadczeniu,
obejmującym nie tylko percepcję zmysłowo-intelektualną, lecz także intelektualną
intuicję (intelektualizm); teoretyczności, czyli nastawieniem na poznanie prawdy (propter ipsum scire), [wskazywania na] konsekwencje i cele praktyczne wynikające z prawdy, [której jednak] nie konstytuują, a oceny i normy uzasadniają się i tłumaczą ostatecznymi istotami rzeczy« (Z. J. Zdybicka, O wierność rzeczywistości [...], s. 111). Ze
względu na brak monograficznych oprac. podstawowych działów filozofii, Krąpiec,
wykładający metafizykę, stanął przed wyzwaniem wypełnienia tej luki. Rozpoczął
systematyczne opracowywanie głównych dziedzin filozofii realistycznej, której zaczątki pojawiły się u Arystotelesa, zaś pogłębione zostały przez Tomasza z Akwinu, a
w XX w. w niektórych dziedzinach zaprezentowane przez Gilsona. Prace Gilsona
trzeba było jak najprędzej udostępnić polskim profesorom i studentom. Postanowiono,
że w filozoficznym nauczaniu należy oprzeć się na nowo opracowanej metafizyce,
gdyż ona decyduje o metodycznym nauczaniu także w innych gałęziach filozofii wyrastających z metafizycznego pnia. Prócz metafizycznej podstawy poznania trzeba
również uwzględnić pogłębioną refleksję historyczno-metodologiczną, jakiej dostarczają historia filozofii, teoria poznania i logika z metodologią. Z metafizyki jako pod-
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Specyfika filozofii w Lubelskiej Szkole Filozoficznej i jej ogólne założenia są znane, opierają się o filozofię klasyczną i systematyczność (systemowość) filozofowania obejmującego całość bytu,
maksymalizm, aposterioryzm, obiektywizm, realizm poznawczy i
historyzm (historiograficzność) ujęć6. Aplikacja tych założeń do
stawowej dyscypliny filozoficznej zaczęły wyłaniać się i usamodzielniać nowe dziedziny badań filozoficznych: teoria poznania, filozofia religii, filozoficzna antropologia,
filozofia prawa, filozofia kultury, filozofia sztuki, teoria i metodologia metafizyki, filozofia polityki, etyka szczegółowa (np. pracy, badań naukowych). L[ubelska]. sz[koła].
f[ilozoficzna]. miała być tym »szczególnym miejscem, gdzie nie zostały zerwane więzy
z całą bogatą tradycją, gdzie nie poddano się presji minimalizmu poznawczego, scjentyzmu, a także presji filozofii podmiotu, zrywającej z obiektywizmem, nie mówiąc już
o presji ideologii, której napór w naszym kraju był szczególnie duży. Niepoddanie się
mu wymagało mocy intelektualnej i moralnej. Filozofowie tego nurtu filozofii byli
świadomi tych wszystkich presji i może dlatego z większą niż gdzie indziej skutecznością zdołali obronić teorię człowieka przed okrojonymi wizjami, sprowadzającymi go
do roli narzędzia« (tamże, s. 115)” (A. Maryniarczyk i M. A. Krąpiec, Lubelska Szkoła
Filozoficzna,
dz.
cyt.,
adres
internetowy:
http://www.ptta.pl/lsf/index.php?id=program&lang=pl [dostęp: 02.11.2014]).
6 „Specyfika filozofii w lubelskiej szkole filozoficznej. Ogólne założenia. Tym,
czym charakteryzuje się l[ubelska]. sz[koła]. f[ilozoficzna]., to – po pierwsze – nawrót do
filozofów klasycznych, tzn. do ich tekstów jako do źródeł, w przekonaniu, że filozofowie
ci mają najwięcej w filozofii do powiedzenia; po drugie – kształtująca się refleksja metodologiczna na tle dotychczasowych sposobów filozofowania, w tym zwrócenie uwagi na
sposób definiowania filozofii, na sposób wyjaśniania i argumentowania, budowania
systemu (nie naruszając przy tym postulatu otwartości filozofowania), a to w celu wyzwolenia się od narosłego w tradycji klasycznej werbalizmu. Nie tyle chodziło o jakiś
konkretny, niepodważalny dorobek (choć do tego staramy się dążyć), ile o kontynuowanie pewnej tradycji, stylu filozofowania, który zwiemy m.in. klasycznym, egzystencjalnym czy filozofią bytu (M. A. Krąpiec, W kręgu filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Z dyskusji o dorobku Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej z okazji 60-lecia Uczelni, s. 24-25). W
programie szkoły od początku wskazywano na metafizykę realistyczną jako na centralną dyscyplinę filozoficzną, odgrywającą podstawową rolę w uprawianiu filozofii oraz w
kształceniu filozoficznym. Następnie wyróżniano metafizyki szczegółowe, które obejmowały poszczególne dziedziny badań filozoficznych. Badania te miały być dopełniane
studium historii filozofii (starożytnej, średniowiecznej, nowożytnej i współczesnej) oraz
pogłębiane zreflektowaną świadomością metodologiczną, logiczną i epistemologiczną.
Punktem wyjścia w budowaniu nowej szkoły filozofii realistycznej było wyakcentowanie egzystencjalnego rozumienia bytu jako przedmiotu filozofii. Egzystencjalna koncepcja bytu była tym aspektem nowej wersji filozofii, który wskazywał na zasadnicze różnice filozofii klasycznej w wersji arystotelesowskiej, scholastycznej i neoscholastycznej. Do
ponownego odkrycia egzystencjalnej koncepcji bytu przyczynił się m.in. powrót do
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tekstów św. Tomasza z Akwinu, a także osobiste uwrażliwienie na problematykę istnienia (i jego zagrożenia) twórców szkoły, którzy nosili w sobie tragiczne doświadczenia II
wojny światowej. Dostrzeżono, że to właśnie akt istnienia stanowi najważniejszy i najdoskonalszy czynnik bytowy, który domaga się afirmacji i staje się pierwszym i podstawowym przedmiotem wyjaśniania filozoficznego. Fakt ten wyznacza cel uprawiania
filozofii, którym jest poznanie i wyjaśnienia realnie istniejącego świata osób i rzeczy.
Celem filozofii będzie więc wskazanie na konieczne i ostateczne czynniki wyjaśniające
istnienie świata, a istnienie człowieka w szczególności. Wskazanie na egzystencjalnie
rozumiany byt jako przedmiot formalny filozofii stało się punktem integrującym różne
działy filozofii w wyjaśnianie rzeczywistości. Odnośnie refleksji metodologicznej, która
winna towarzyszyć filozofii realistycznej, S. Kamiński stwierdził: »W latach 1952-1957,
kiedy dorabialiśmy się pełnej struktury Wydziału, zwrócono również uwagę specjalnie
na metodologie nauk, w ogóle na poziom metateoretycznego zreflektowania studiów
[...]. Ponieważ w Polsce w okresie międzywojennym i zaraz po II wojnie światowej
przeważała w filozofowaniu postawa analityczno-krytyczna, przeto nastąpiło u nas
swoiste zharmonizowanie maksymalistycznej co do treści filozofii klasycznej z analityczno-krytycznym stylem podejścia do problematyki filozoficznej« (tamże, s. 30). Kamiński zwrócił uwagę na specyfikę poznania metafizycznego, co ujawniło się zwłaszcza
w analogiczności języka metafizyki, w procedurach wyjaśniania, dowodzenia i uzasadniania, które często zachodzą równocześnie. Zauważył, że nie można przenosić narzędzi
metodologicznych z nauk przyrodniczych czy matematyczno-logicznych do metafizyki,
lecz należy wypracowywać narzędzia autonomiczne. Wynikiem tego było, unikalne w
nauce polskiej i światowej, opracowanie wraz z Krąpcem metodologii metafizyki (S.
Kamiński, Z teorii i metodologii metafizyki) i zwrócenie uwagi na specyfikę dowodzenia
metafizycznego oraz języka analogiczno-transcendentalizującego. Krąpiec kładł nacisk
na pogłębienie i dopracowanie koncepcji poznania sądowego (egzystencjalnego), będącego naczelną formą poznania realistycznego. W programie szkoły zwracano uwagę na
utrzymanie autonomii filozofii: zarówno wobec nauk szczegółowych, jak i teologii oraz
w odniesieniu do popularnych wówczas nurtów filozoficznych – fenomenologii, filozofii
analitycznej czy egzystencjalizmu. Nie oznaczało to separacji filozofii od tych prądów i
nauk. W uprawianiu filozofii wskazywano na konieczność znajomości wyników nauk
matematyczno-przyrodniczych, a także teologicznych oraz współczesnych kierunków
filozoficznych jako elementów erudycji i inspiracji. Wchodzono w dyskusje z aktualnymi
kierunkami filozoficznymi, by doprecyzować metody wyjaśniania filozofii realistycznej,
a także by podejmować nowe aspekty badań, inspirowane przez nurty współczesnej
filozofii (np. fenomenologia, egzystencjalizm czy filozofia języka). Wiele uwagi w programie szkoły poświęcono zagadnieniom antropologiczno-etycznym. Prace w tej dziedzinie podjęto, gdy nowo habilitowany K. Wojtyła włączył się w prace szkoły. Zagadnienia etyki klasycznej zostały wzbogacone dzięki pracom Wojtyły, który dążył do ściślejszego związanie zagadnień etycznych z antropologią i metafizyką. Choć w opisie
aktów moralnych wykorzystywał elementy metody fenomenologicznej, to jednak w
pracy habilitacyjnej dotyczącej etyki M. Schellera wykazywał, że nie da się przenieść i
zastosować etyki wartości do etyki chrześcijańskiej [podkreślenie moje – M. M. T.].
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pedagogiki (także do pedagogiki kultury oraz pedagogiki katolickiej) daje pozytywne rezultaty badawcze (moim zdaniem, także w
zakresie badania problemów takich, jak ‘samotność’).
Specyfika filozofii w Lubelskiej Szkole Filozoficznej oraz jej szczegółowe założenia7 są znane: 1) każdy istniejący byt jest przedmiotem
poznania metafizycznego, 2) akty sądzenia o istnieniu (tzw. akty sądzenia egzystencjalnego) są uprzednie w relacji do późniejszych aktów
tworzenia pojęć (nazywania bytu pojęciami, np. według mnie, ma to
miejsce w dzieciństwie, w wypadku rozwoju umysłowości dziecka), 3)
język naturalny (potoczny) opisuje w sposób jak najbardziej właściwy
rzeczywistość (stąd należy powrócić w językach opisu do języka naturalnego jako do najbardziej zbliżonego do rzeczywistości, dotyczy to
także, moim zdaniem, języka naturalnego w pedagogice), 4) ujęcia historiograficzne, stosowanie naukotwórczego, klasycznego pytania
przedmiotowego filozofii greckiej: dlaczego? (diá tí – dla-czego, łac.
propter quid — dzięki czemu?) do poszukiwania niesprzecznej ze sobą
Historia filozofii rozwijana przez Swieżawskiego została zasadniczo wzmocniona przez
[Mariana] Kurdziałka i włączona w badania metafizyczne przez skoncentrowanie wysiłków na ukazywaniu nie tyle dziejów myśli (idei), co dziejów problemów i ich rozwiązań. Z tej racji została wypracowana przez Krąpca tzw. siatka problemów, które historyk
filozofii winien uwzględnić przy badaniu poglądów poszczególnych filozofów czy nurtów filozoficznych. Podjęto monograficzne studia nad filozofią średniowiecza, w tym
szczególnie pol. myślą filozoficzną. Utworzono w KUL i PAN instytuty studiów nad tą
problematyką” (A. Maryniarczyk i M. A. Krąpiec, Lubelska Szkoła Filozoficzna, dz. cyt.,:
http://www.ptta.pl/lsf/index.php?id=program&lang=pl [dostęp: 02.11.2014]).
7 „Szczegółowe zagadnienia. Główne czynniki determinujące sposób uprawiania filozofii w l[ubelskiej]. sz[kole]. f[ilozoficznej]. to: 1) rozumienie bytu jako tego, co istniejące, jako przedmiotu poznania metafizycznego; 2) przyjęcie zradykalizowanej koncepcji
poznania, zgodnie z którą akty sądzenia egzystencjalnego stanowią najbardziej pierwotne akty poznawcze (pierwotniejsze niż akty pojęciowania); 3) powrót do naturalnego,
zintegrowanego języka w filozofii (w którym aspekty syntaktyczny, semantyczny i
pragmatyczny występują nierozdzielnie); 4) metoda, na którą składa się opis faktów,
historyzm, diaporeza w wyjaśnieniu problemów, pytanie διατι∋ [diá ti] i wskazanie na
czynnik przedmiotowy uniesprzeczniający wyjaśniany fakt; 5) narzędzia poznawcze, w
tym logika pojmowana jako teoria usprawniania poznania (w odróżnieniu do usprawniania myślenia); 6) teoria uzasadnień – wskazywanie na ostateczną, obiektywnie
sprawdzalną rację badanego aspektu bytu” (A. Maryniarczyk i M. A. Krąpiec, Lubelska
Szkoła Filozoficzna, dz. cyt., http://www.ptta.pl/lsf/index.php?id=program&lang=pl
[dostęp: 02.11.2014]).
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prawdy o rzeczywistości (także w zakresie przedmiotów pedagogiki,
w obszarze wychowania), 5) używanie logiki jako narzędzia poznania,
6) uzasadnienie ostateczne, obiektywnie sprawdzalne w danym aspekcie bytu.
Nowe rozumienie bytu8 w realizmie metafizycznym polega na
tym, że filozofia realistyczna nakierowana jest na poznanie realnie
istniejących osób i rzeczy, a nie na poznanie pojęć (np. pojęć ‘wartości’ jak czyni to idealistycznie tzw. aksjologia). Realizm metafizyczny stosuje tzw. metodę separacji, a nie tzw. metodę abstrakcji.
Obiektywna filozofia realistyczna przeciwstawia się subiektywizmowi, który redukuje wszak filozofię „do analizy znaków poznawczych: pojęć, języka czy danych świadomości”9, jak czynią to
de facto subiektywistyczna, idealistyczna fenomenologia (także w
ujęciu R. Ingardena czy W. Stróżewskiego) czy oparta o nią aksjologia pedagogiczna (B. Żurakowskiego), choć uczeni ci nazywają
swoje podejście „obiektywnym” i „realistycznym”, ale nie ma to
pokrycia w rzeczywistości teorii aksjologicznej, u podstaw której,
moim zdaniem, leży systemowy błąd idealizmu i subiektywizmu.

„Nowe rozumienie bytu. Charakter metafizyki zależy całkowicie od koncepcji bytu, który jest jej przedmiotem. Pierwszym i podstawowym pytaniem metafizyki jest
pytanie o byt, a jego zrozumienie i wypracowanie jego koncepcji jest jej najważniejszym
zadaniem. Aby zrozumieć, na czym polega novum tej koncepcji, trzeba sięgnąć do historii. Koncepcję bytu pojętego jako to, co istniejące, wypracował św. Tomasz z Akwinu. On
także zarysował metodę dochodzenia do tak pojętego bytu, określoną mianem »separacji«, drogę zupełnie różną od »abstrakcji«, o której – powołując się na Arystotelesa – tyle
mówiła późniejsza scholastyka. Scholastyka zresztą w dużej mierze zaprzepaściła dorobek Akwinaty, uprościła go i zeschematyzowała, przede wszystkim zaś oddaliła się od
żywych problemów wyrastających na gruncie realistycznej metafizyki, koncentrującej się
wokół zagadnień wynikających z dostrzeżenia i analizy indywidualnego, konkretnego
istnienia (M. A. Krąpiec, Filozoficzna szkoła lubelska, s. 251). Filozofia realistyczna nakierowana jest na poznanie realnie istniejących osób i rzeczy [podkreślenie moje –
M.M.T.]. Jest to tradycyjny, klasyczny przedmiot filozoficznego poznania, przeciwstawiony różnym formom subiektywizmu, redukującego filozofię do analizy znaków poznawczych: pojęć, języka czy danych świadomości” (A. Maryniarczyk i M. A. Krąpiec,
Lubelska
Szkoła
Filozoficzna,
dz.
cyt.;
http://www.ptta.pl/lsf/index.php?id=program&lang=pl [dostęp: 02.11.2014]).
9 Tamże.
8
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Koncepcja poznania metafizycznego10 w filozofii realistycznej
także jest znana, a jej głównymi założeniami są: 1) zdrowrozsądkowość, 2) analogiczność, 3) transcendentalność (uznawanie transcendentaliów jako wzajemnie zastępowalnych aspektów istnienia,
którymi są: byt, rzecz, jedno, dobro, prawda, piękno...), 4) bezpośredniość poznania (w sądach egzystencjalnych), 5) brak podziału
na podmiot i przedmiot w aktach sądzenia egzystencjalnego. Ma
to, moim zdaniem, swoje zastosowanie w zakresie pedagogiki do
wszystkich jej zagadnień (także m.in. do pedagogiki kultury i pedagogiki katolickiej). Koncepcja języka11 w filozofii realistycznej
„Koncepcja poznania metafizycznego. Poznanie w filozofii realistycznej bazuje
na poznaniu zdroworozsądkowym, jest jego rozwinięciem. Poznanie zdroworozsądkowe łączy nas z realnie istniejącym światem. Należało zatem wypracować teorię
takiego poznania metafizycznego, które by z jednej strony gwarantowało realność i
konkretność przedmiotu metafizyki, z drugiej zaś jego ogólność, opartą jednak nie na
abstrakcji, lecz na analogii. Dopiero w takiej perspektywie można było przystąpić do
przebudowy całości metafizyki, do opracowania wielu zagadnień szczegółowych,
takich chociażby, jak teoria analogii bytu, transcendentaliów, wewnętrzne i zewnętrzne racje (ściślej: czynniki uniesprzeczniające) bytu itp. W nowym świetle ukazuje się
także sprawa samego poznania. Poznanie jest także bytem, bytem szczególnego rodzaju, a wobec tego i ono staje w zasięgu dociekań metafizycznych. Okazuje się, że w
takim ujęciu odpada wiele zagadnień epistemologicznych. Niektóre z nich są po prostu pseudoproblemami, inne schodzą na dalszy plan. Przebudowa metafizyki pociąga
za sobą przebudowę sprzęgniętej z nią najściślej teorii poznania, która w gruncie rzeczy winna być szczególnym przypadkiem czy szczegółową dziedziną metafizyki
(tamże, s. 251-252). W opracowaniu koncepcji poznania realistycznego zwróciliśmy
uwagę na fakt, że istnieją akty bezpośredniego poznania, w których nie uświadamiamy sobie przeciwstawienia: podmiot – przedmiot. Są to właśnie najbardziej pierwotne
akty, w których doświadczamy samego istnienia. Znajdują one wyraz w sądach egzystencjalnych, do których odwołuje się metafizyka. W sądzie egzystencjalnym mamy
dany bezpośrednio fakt istnienia czegoś, czego jeszcze dobrze nie poznaliśmy. Sam
fakty istnienia »chwyta nas za gardło« tak, że w tym momencie nie ma jeszcze mowy o
wątpieniu czy dystansie poznawczym. Wykluczone jest tu także zdwojenie na podmiot – przedmiot; ono pojawić się może dopiero w aktach refleksji, gdy tymczasem
sąd egzystencjalny jest wynikiem spontanicznego poznania prerefleksyjnego (tamże, s.
253)” (A. Maryniarczyk i M. A. Krąpiec, Lubelska Szkoła Filozoficzna, dz. cyt.,
http://www.ptta.pl/lsf/index.php?id=program&lang=pl [02.11.2014]).
11 „Koncepcja języka. Język służący do komunikowania rezultatów poznania jest
językiem zintegrowanym, a nie jednostronnym czy przeakcentowującym aspekty:
semantyczny, syntaktyczny bądź pragmatyczny. »Język teorii bytu różni się swym
charakterem od języka innych typów wiedzy, a co więcej, trudny jest do pełnej deter10
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jest również znana. Język jest tu 1) zintegrowany, 2) oparty o język
naturalny, ale stosujący specjalistyczne terminy zarazem, w najszerszym ich znaczeniu (wyjaśniono to szerzej w przypisie). Także
język pedagogiki, stosując powyższe zasady metafizycznego poznania realistycznego, adekwatnie do rzeczywistości, osiąga swój
cel (będąc zintegrowanym i naturalnym, a zarazem specjalistycznym w używanej terminologii pedagogicznej). Ma to podobnie,
moim zdaniem, zastosowanie w pedagogice do wszelkich jej kwestii (m.in. również do pedagogiki kultury i pedagogiki katolickiej).

minacji semiotycznej. Aczkolwiek pod względem analityczności zbliża się do języka
nauk formalnych, to jednocześnie odznacza się integralnym i niemal skrajnym realizmem. Dotyczy jakościowej strony rzeczywistości, ale jednocześnie aspektowi ogólnoegzystencjalnemu przyznaje prymat ontyczny i poznawczy. Genetycznie wywodzi się
z języka potocznego i na nim głównie bazuje, lecz zarazem posługuje się terminologią
o wielce specjalistycznych funkcjach semiotycznych. A wreszcie używa nazw o najszerszym zakresie, a równocześnie przypisuje im wcale nie ubogą treść. Dla pogodzenia tych przeciwstawień i rozwikłania związanych z tym trudności opracowano adekwatną dla języka teorii bytu doktrynę: o analogii i partycypacji, o transcendentaliach
oraz o prawdach koniecznych” (S. Kamiński, Osobliwość metodologiczna teorii bytu, s.
81). W programie l[ubelskiej]. sz[koły]. f[ilozoficznej]. zwraca się uwagę, że język nie
jest tworem autonomicznym, kierującym się autonomicznymi prawami i regułami,
niezależnymi od struktury i natury świata rzeczy, do których nas odnosi, lecz jest w
swej strukturze podmiotowo-orzecznikowej i podmiotowo orzeczeniowej ugruntowany w strukturze rzeczy (ich złożeniu z substancji i przypadłości, istoty i istnienia).
Także reguły syntaktyki, semantyki czy pragmatyki mają ugruntowanie w strukturze
rzeczy, czego wyrazem są Arystotelesowskie kategorie, ukazujące przedmiotowe
ugruntowanie orzeczników. Zwraca się uwagę, że specyfiką języka metafizyki jest to,
że jest on językiem pierwszego stopnia, czyli językiem tzw. dorzecznym, co oznacza,
że jest nakierowany na dostrzeganie rzeczy, a nie na definiowanie pojęć. Ponadto jest
językiem analogiczno-transcendentalizującym, dzięki czemu może przekazywać wiedzę o całej rzeczywistości” (A. Maryniarczyk i M. A. Krąpiec, Lubelska Szkoła Filozoficzna,
dz. cyt., adres internetowy: http://www.ptta.pl/lsf/index.php?id=program&lang=pl
[dostęp: 02.11.2014]).
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Autonomiczna metoda poznania metafizycznego12 polega w filozofii realistycznej na „analizie realnych faktów w świetle naukotwórczego pytania: »dlaczego«” i całościowej (nieparcelującej, niefragmentaryzującej), istotnościowej separacji, stosującej analogię. Moim zdaniem, ta metoda całościowej, istotnościowej separacji w celu
uzyskania odpowiedzi na naukotwórcze pytanie: „dla-czego?” jest
właściwa także dla pedagogiki jako dla metafizyki szczegółowej.
Znajduje to zastosowanie w zakresie pedagogiki, jak uważam, do
wszelakich jej zagadnień (także m.in. do pedagogiki kultury i pedagogiki katolickiej). Wypracowanie narzędzi poznawczych13 w filozofii
realistycznej dało pozytywne rezultaty, o czym świadczy bogaty dorobek Lubelskiej Szkoły Filozoficznej. Poznanie metafizyczne, używające podstawowych twierdzeń logiki Arystotelesowskiej (ale nie sylogizmów) i analogii, jest „poznaniem konkretystycznym i transcenden„Autonomiczna metoda poznania metafizycznego. Metoda ta polega na
analizie realnych faktów w świetle naukotwórczego pytania: »dlaczego« (δια
τι∋ [diá ti]) i wskazywanie na takie czynniki uniesprzeczniające, których negacja
pociąga za sobą odrzucenie wyjaśnianego faktu. Metodą taką ma być separacja
metafizyczna, która pozwala wyodrębnić przedmiot metafizyki oraz poznawać
go w ramach tzw. procesu uwyraźniania. Istotą separacji metafizycznej jest docieranie do takich czynników bytu (badanego zdarzenia, faktu, procesu lub wytworu), dzięki którym one istnieją. Nie jest to zatem metoda parcelująca przedmiot na części, które poznawane, są jak gdyby były niezależne od całości, lecz
metoda, która pozwala wyodrębnić w celach poznawczych określone istotowe
czynniki złożeniowe, aby lepiej zrozumieć całość istniejącego bytu (zjawiska,
zdarzenia czy wytworu). Separacja pojęta analogicznie jest metodą także metafizyk szczegółowych, a więc całej filozofii realistycznej” (A. Maryniarczyk i M. A.
Krąpiec,
Lubelska
Szkoła
Filozoficzna,
dz.
cyt.:
http://www.ptta.pl/lsf/index.php?id=program&lang=pl [02.11.2014]).
13 „Wypracowanie narzędzi poznawczych. Logika pojmowana jest jako instrumentarium rozumiejącego poznania (w odróżnieniu do narzędzi skutecznego myślenia). Problemy z adaptacją logiki współczesnej do metafizyki rodzą się przede
wszystkim stąd, że adaptacja ta zazwyczaj polega na redukcji poznania metafizycznego do logiczno-matematycznego. Narzędzia, jakimi operuje logika współczesna,
nie są zdolne ująć i usprawnić poznania metafizycznego, które jest poznaniem konkretystycznym i transcendentalnym, wyrażonym w języku analogicznym. Tego typu
poznanie nie może być zredukowane (ani zastąpione) do poznania kombinatoryjnego czy operacjonistycznego” (A. Maryniarczyk i M. A. Krąpiec, Lubelska Szkoła Filozoficzna,
dz.
cyt.,http://www.ptta.pl/lsf/index.php?id=program&lang=pl
[02.11.2014]).
12
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talnym, wyrażonym w języku analogicznym”, nieredukowalnym
nigdy do jakiejkolwiek formalnej kombinatoryki i operacjonalizacji
logicznej. Narzędzia poznawcze filozofii realistycznej aplikowane do
pedagogiki dają pozytywne rezultaty poznawcze pod każdym
względem i w każdym zakresie, moim zdaniem, także m.in. w zakresie pedagogiki kultury i pedagogiki katolickiej. Teoria uzasadnień14
wypracowana przez filozofię realistyczną jest spójna i adekwatna do
rzeczywistości: „Pojęcia filozofii bytu są ponadrodzajowe, o zakresie
nieskończonym”, nadto „W metafizyce realistycznej dokonujemy
analiz stanów rzeczowych”. Chodzi zatem o rzeczowe (dorzeczne,
zdroworozsądkowe) poznanie w filozofii, gdzie rzeczowe pojęcia nie
mają granic (ograniczeń znaczeniowych). Aplikacja rzeczowego (dorzecznego) ujęcia rzeczywistości przez filozofię realistyczną do pedagogiki, moim zdaniem, daje pozytywne rezultaty w każdym zakresie
zawsze i wszędzie. Nie można temu faktowi zaprzeczyć, ponieważ
„Teoria uzasadnień. Wśród metod filozofii bytu nie występuje dedukcja rozumiana w sensie współczesnym. Poznanie metafizyczne nie jest myśleniem formalnym,
posługującym się wynikaniem w sensie inferencyjnym. Nie występuje tu też dedukcja
sylogistyczna rozumiana w sensie Arystotelesowskim. Z tego tytułu nie ma tu argumentacji apodyktycznej, rozumianej także w sensie Arystotelesowskim. Zasadniczym
powodem tego jest niedefiniowalność ścisła per genus proximum et differentiam specificam
metafizycznych pojęć. Pojęcia filozofii bytu są ponadrodzajowe, o zakresie nieskończonym. Gdybyśmy dedukcją nazwali myślenie koniecznościowymi stanami rzeczy,
to tak pojęta dedukcja miałaby miejsce na terenie filozofii bytu. Suponowałaby ona
jednak: uświadomioną konstrukcję przedmiotu filozofii bytu (uświadomioną w formie
noetycznych także pierwszych zasad: tożsamości, niesprzeczności, wyłączonego środka, racji bytu); argumentację zasadniczo negatywną przez wskazywanie na oczywisty
absurd zdania przeciwnego, na niezgodność zdania przeciwnego z faktami, na sprowadzenie do sprzeczności zdania przeciwnego, na niemożliwości innego postawienia
sprawy nawet przez realnego czy fikcyjnego przeciwnika. Wszelkie negatywne argumentacje dokonują się w świetle skonstruowanego (nie dowolnie) przedmiotu właściwego filozofii, w oderwaniu od którego w ogólne nie można filozofować, tak jak w
oderwaniu od właściwego przedmiotu jakiejś nauki nie można uprawiać w jej obrębie
naukowych badań (M. A. Krąpiec, S. Kamiński, Specyficzność poznania metafizycznego, s.
627-628). W metafizyce realistycznej dokonujemy analiz stanów rzeczowych. I choć
przy tej analizie występują wszystkie znane we współczesnej metodologii nauk sposoby rozumowań, to jednak zawsze mamy tu do czynienia z poznaniem swoistym, które
nie mieści się całkowicie w rozłącznych klasyfikacjach formalnych” (A. Maryniarczyk i
M. A. Krąpiec, Lubelska Szkoła Filozoficzna, dz. cyt., adres internetowy:
http://www.ptta.pl/lsf/index.php?id=program&lang=pl [02.11.2014]).
14
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zaprzeczenie dorzecznej (rzeczowej) analizy zdroworozsądkowej jest
analiza niedorzeczna (nierzeczowa), która wszak wyklucza sama siebie w nauce (i z nauki). Żadna nauka nie może być niedorzeczną, bo
przestałaby być wtedy nauką (także pedagogika nie może być niedorzeczna w swoich badaniach, rzecz jasna).
Moim zdaniem, pedagogika, aby funkcjonować jako dyscyplina naukowa, powinna mieć swoją własną metodologię badawczą, a
skoro korzysta z metodologii innych nauk (lub filozofii), bo własnej, oryginalnej metody się dotąd nie dopracowała, to rzeczą istotną jest, aby korzystała z metodologii właściwej, sprawdzonej, wypracowanej przez realistyczną filozofię, zalecanej także naukom
szczegółowym (tzw. metafizykom szczegółowym), czyli także –
pedagogice rozumianej nie tylko jako filozofia stosowana (jak
chciał S. Hessen), ale także, według mnie, jako metafizyka stosowana do szeroko rozumianego obszaru wychowania. Stosowanie
przez pedagogikę (na zasadzie analogii) ogólnej teorii uzasadnień i
wszelkich ‘ogólnych’ narzędzi poznawczych wypracowanych
przez ogólną metafizykę (realistyczną filozofię bytu) ma sens i jest
adekwatne do rzeczywistości badanej przez pedagogikę.
Metafizyka (filozofia bytu) pozostaje w relacji nadrzędnej do innych dziedzin filozofii oraz do wszelkich nauk szczegółowych, bo w
swoim badaniu „filozofia [bytu] ma jeden analogiczny przedmiot
(wszystko, co istnieje), który ujęty jest ogólnie (transcendentalnie i analogicznie) i wyjaśniany [jest] w metafizyce. Dlatego metafizyka stanowi
bazową dyscyplinę filozoficzną”15 dla wszystkich innych dziedzin filo15 „Metafizyka a inne dziedziny filozofii. W programie l[ubelskiej]. sz[koły].
f[ilozoficznej]. zwracano uwagę na jedność uprawianej filozofii, którą tworzy metafizyka ogólna i metafizyki szczegółowe. Owa jedność filozofii wynika stąd, że »filozofia
ma jeden analogiczny przedmiot (wszystko, co istnieje), który ujęty jest ogólnie (transcendentalnie i analogicznie) i wyjaśniany w metafizyce. Dlatego metafizyka stanowi
bazową dyscyplinę filozoficzną. Ujmuje właściwości przysługujące wszystkim bytom
(tzw. właściwości transcendentalne), odczytuje prawa rządzące wszystkim, co istnieje,
poznaje wewnętrzną strukturę wszelkiego bytu, jego przyczyny. Ostateczne wyjaśnienie bytów domaga się afirmacji istnienia Bytu Absolutnego jako jedynej racji ostatecznie wyjaśniającej istnienie bytów złożonych, zmiennych, niekoniecznych« (Z. J. Zdybicka, O wierność rzeczywistości [...], s. 112). W programie l[ubelskiej]. sz[koły].
f[ilozoficznej]. metafizyka ogólna jest główną i podstawową dyscypliną filozoficzną,
pełniącą centralną rolę w całokształcie uprawiania filozofii. To centralne miejsce meta-
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fizyki wynika stąd – wyjaśnia S. Kamiński – że »tak pojęta teoria bytu obejmuje
wszystkie dyscypliny realistycznie pojętej metafizyki i stanowi poznanie filozoficzne
jednolite pod względem epistemologiczno-metodologicznym. Znaczy to, że teoria
bytu wyczerpuje całą fundamentalną problematykę tzw. filozofii klasycznej i rozwiązuje ją zasadniczo w ten sam sposób we wszystkich swoich dyscyplinach. Nie odróżnia się tu (ze względu na metodę ostatecznej eksplanacji) teorii poznania od metafizyki
jako dwóch dziedzin filozofii. Teoria poznania jako odrębna dyscyplina filozoficzna
traci po prostu rację istnienia, gdyż szereg jej głównych zagadnień wyrosło na błędnych drogach metafizyki, stąd ma ona charakter metafilozoficzny. Dyskusja np. nad
różnymi idealizmami może odbywać się przy okazji metafilozoficznego usprawiedliwienia sposobu formowania pojęcia bytu. Kontrowersje zaś co do wartości poznania
mogą być rozpatrywane w historii filozofii (w kontekście ustalania pomyłek i wypaczeń myślenia metafizycznego). Historia filozofii właśnie ma dostarczać teorii bytu
faktycznego doświadczenia dla wyboru właściwego sposobu uprawienia metafizyki«
(Osobliwość metodologiczna teorii bytu, s. 76). Tak rozumiana historia filozofii jest dla
metafizyki nieodzowna i pełni wobec niej potrójną rolę: 1) jest wprowadzeniem do
metafizyki przez to, że przywołuje pojawiające się w dziejach filozofii różnorodne
rozwiązania problemów filozoficznych; 2) stanowi płaszczyznę do rozwiązywania
pojawiających się problemów teoriopoznawczych; 3) jest pomocna przy wyborze właściwego typu metafizyki, w której wyjaśnienie osób i rzeczy zostało zweryfikowane
przedmiotowo i historycznie. Jeśli chodzi o dyscypliny takie jak logika, metodologia
czy teoria poznania, stanowią one zespół dyscyplin pomocniczych w uprawianiu metafizyki, a ich status określany jest jako status dyscyplin metafilozoficznych. Tak zarysowany program filozofii gwarantował jej jedność. Jest to jedność pojęta analogicznie, a
nie jednoznacznie. »Tę jedność poznania w teorii bytu – wyjaśnia Kamiński – osiąga się
dzięki przyjęciu przedmiotowego filozofowania oraz ostatecznościowej eksplanacji
wyłącznie w oparciu o wewnętrzną strukturę bytu. Kto natomiast zakłada, że niedogmatyczne wyjaśnienie filozoficzne musi być metaprzedmiotowe (typu refleksyjnego
albo interpretacyjnego) lub że może odwoływać się ostatecznie do wyłącznie jakościowych struktur rzeczywistości, ten ustanawia teorie poznania jako fundamentalną
(pierwszą) dyscyplinę filozoficzną, a metafizykę rozbija na różne metodologicznie
dyscypliny. Tymczasem poznanie metafizyczne w teorii bytu rozpada się na poszczególne dyscypliny tylko ze względu na odrębny punkt wyjścia (osobny typ przedmiotu
danych doświadczenia), a nie na sposób ostatecznej eksplanacji (i przedmiot formalny
najbardziej teoretycznych tez)« (tamże, s. 76). W układzie dyscyplin filozoficznych nie
wydziela się filozofii Boga (teodycei) jako odrębnej metafizyki szczegółowej, gdyż ani
Bóg, ani doświadczenie Boga nie są dostępne w punkcie wyjścia badań metafizycznych (wyodrębnienie, z którym w praktyce się spotykamy, ma cele czysto dydaktyczne). W punkcie wyjścia metafizyka operuje doświadczeniem bytu jako bytu lub bytu
spartykularyzowanego (bytu – poznania, bytu – człowieka, bytu – moralności, bytu –
kultury, bytu – religii, bytu – sztuki, bytu – społeczeństwa [podkreślenie moje – M. M.
T.] itd.). Z tej racji problematyka Absolutu (Boga) pojawia się jako ostateczna racja
wyjaśniania metafizycznego i jako spełnienie racjonalnego i ostatecznościowego po-

71

znania świata osób i rzeczy. Wyróżnia się natomiast, ze względu na odrębny punkt
wyjścia, obok metafizyki ogólnej – metafizyki szczegółowe, takie jak: filozofię przyrody (ożywionej i nieożywionej), filozofię człowieka, filozofię moralności (etykę indywidualną, gospodarczą i politykę) oraz filozofię kultury i sztuki (każda dyscyplina filozofii kultury, mająca za przedmiot działania i wytwory ludzkie, odwołuje się do filozofii
człowieka i do innych metafizyk szczegółowych). »Dyscypliny metafizyki szczegółowej – wyjaśnia Kamiński – aczkolwiek są samodzielne w punkcie wyjścia, zależą jednak strukturalnie od metafizyki ogólnej, bo odwołują się w swoim wyjaśnianiu ostatecznym również do jej tez. Odnosi się to także do aksjologii i filozofii kultury. Takie
stanowisko pozwala zachować jedność wyjaśniania w całej teorii bytu bez popadnięcia
w naturalizm filozoficzny« (tamże, s. 77). Odnośnie [do] relacji metafizyki ogólnej i
metafizyk szczegółowych do nauk szczegółowych (matematyczno-przyrodniczych)
Kamiński wskazuje, że uprawiając metafizykę (ogólną i szczegółową) należy korzystać
»z rezultatów odpowiednich nauk, lecz wyłącznie jako wyjściowej podstawy erudycyjnej, szczególnie w sposób negatywny, tj. dla determinacji własnego przedmiotu
badań. Stanowisko takie nie neguje ani potrzeby (np. w inspirowaniu nowej problematyki naukowej), ani poznawczej wartości (np. dla przezwyciężenia agnostycyzmu
parcjalnego) filozofii scjentystycznej, czyli filozofii typu epistemologicznego lub krytyczno-ontologicznego, obok teorii bytu jako filozofii typu metafizycznego. Atoli odrzuca metodologiczne łączenie tych sposobów uprawiania filozofii oraz nieodzowność
pozametafizycznych filozofii dla naturalnego, niedogmatycznego filozofowania (od
tego jest przecież metafilozofia), tudzież ostatecznego ugruntowania racjonalnych
podstaw poglądu na świat i filozoficznych założeń poznania naukowego. Szczególnie
zaś wyklucza możliwość zastąpienia teorii bytu przez scjentystyczne typy filozofii«
(tamże, s. 77–78). W tak sformułowanym programie l[ubelskiej]. sz[koły].
f[ilozoficznej]. został osiągnięty jednolity typ filozofowania, gdyż każda dziedzina
filozoficznego poznania dotyczy tylko swoiście spartykularyzowanego jednego i tego
samego przedmiotu metafizyki. Jest nim byt ujęty w aspekcie istnienia. Ostatecznie
jedna jest tu także metoda badań. Różnice zarysowują się w tym, że podczas gdy na
terenie metafizyki badamy ogólnie strukturę bytu, to w filozoficznych dyscyplinach
szczegółowych bierzemy pod uwagę ważne z określonych względów dziedziny lub
aspekty bytu realnego, np. społeczność ludzką lub strukturę materialną przedmiotu,
lub twory kulturowe, lub ludzkie decyzje. W ten sposób wyodrębniają się takie dyscypliny, jak filozofia społeczna, filozofia przyrody, filozofia kultury, etyka. Wolno przypuszczać, że z biegiem czasu, w zależności od nowych potrzeb poznawczych, pojawią
się i inne specjalne dyscypliny filozoficzne (M. A. Krąpiec, Filozoficzna szkoła lubelska, s.
252). Filozoficzne ujęcie i wyjaśnienie bytów kategorialnych: człowieka, moralności,
kultury, społeczności, sztuki czy religii dokonuje się na podstawie odrębnego od metafizyki doświadczenia, to jednak w wyjaśnianiu ostatecznościowym dyscypliny te sięgają do analogicznie pojętej metody wyjaśniania metafizycznego i posługują się pojęciami i prawami wypracowanymi w metafizyce. Gwarantuje to jedność i zborność
wyjaśniania filozoficznego” (A. Maryniarczyk i M. A. Krąpiec, dz. cyt., adres internetowy: http://www.ptta.pl/lsf/index.php?id=program&lang=pl [dostęp: 02.11.2014]).
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zofii i dla wszystkich nauk szczegółowych, zatem, moim zdaniem, także dla pedagogiki jako badającej byty związane z wychowaniem (wychowawców, wychowanków, proces wychowania), nauczaniem (nauczyciela, ucznia i proces nauczania), opieką (opiekuna, podopiecznego i proces opieki), (re)socjalizacji (osobę [re]socjalizującą,
[re]socjalizowaną i sam proces [re]socjalizacji) oraz (re)walidacją (osobę
[re]walidującą, [re]walidowaną i sam proces [re]walidacji). Filozofia
bytu (metafizyka) ogólna jest podstawą dla pedagogiki (czyli filozofii
stosowanej do wychowania, kształcenia, opieki, [re]walidacji,
[re]socjalizacji), nadto aplikowanej do hebagogiki, andragogiki i geriagogiki we wszystkich wymiennych wyżej aspektach (wychowawczym,
dydaktycznym [kształcącym], opiekuńczym, [re]socjalizacyjnym i
[re]walidacyjnym).
Dzieje i zrealizowany dorobek naukowy Lubelskiej Szkoły Filozoficznej16 są znane, a jednym z jej osiągnięć jest dziesięciotomo„Dzieje i dorobek naukowy lubelskiej szkoły filozoficznej. Realizacja
programu szkoły. Na program szkoły, wypracowany od strony merytorycznej w
głównej mierze przez Krąpca, składają się następujące elementy: 1) przedmiotowy sposób uprawiania filozofii, którą jest metafizyka ogólna i metafizyki szczegółowe; 2) historyzm, który zabezpiecza filozofowanie przed powracaniem do
starych błędów i ukazuje rozwój poznania filozoficznego; 3) świadomość autonomii metodologicznej, która pociąga za sobą potrzebę wypracowywania autonomicznych narzędzi metodologiczno-logicznych dla metafizyki ogólnej i metafizyk szczegółowych; 4) posługiwanie się językiem zintegrowanym (uwzględniającym aspekt semantyczny, syntaktyczny i pragmatyczny), determinującym specyfikę poznania metafizycznego; 5) w dowodzeniu twierdzeń metafizycznych
wykorzystanie metody wyjaśniania przedmiotowego (tzw. uniesprzeczniania)
badanych faktów, zdarzeń czy procesów, przez wskazywanie takich realnych
czynników, których odrzucenie pociąga za sobą negację wyjaśnianego faktu. W
wyjaśnianiu tym dąży się do ukazywania podstaw uwalniania ludzkiego poznania i myślenia od absurdu i aprioryzmu dzięki wskazywaniu przedmiotowych
racji (przyczyn) istnienia dla badanych faktów; 6) dostarczania filozoficznych
narzędzi realistycznej interpretacji świata i człowieka oraz odsłanianie podstaw
racjonalności ludzkiego poznania i działania. Pogłębianie, rozwijanie i doprecyzowanie programu l[ubelskiej]. sz[koły]. f[ilozoficznej]. związane zostało instytucjonalnie z Zakładem Metafizyki, którym od początku kierował Krąpiec, on też
był głównym animatorem podejmowania nowych dziedzin badań filozoficznych. Inne zakłady – Zakład Historii Filozofii, Zakład Etyki, Zakład Logiki i Teorii Poznania (obejmujące różne katedry) – włączały się w te prace. W ramach
Zakładu Metafizyki, w momencie jego powstania (1956) zostały wyodrębnione
16
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wa Powszechna Encyklopedia Filozofii, do której każdy może sięgnąć w celu uzyskania wyjaśnień podstawowych pojęć filozoficznych w ujęciu realistycznym, kategorii także przydatnych w pedagogice. Encyklopedia ta uwzględnia również osoby związane z filozofią realistyczną oraz etapy rozwoju realistycznej koncepcji Lubelskiej Szkoły Filozoficznej17 i jest użyteczna dla pedagogiki.
Wypracowany przez tę szkolę filozoficzną realizm metafizyczny,
moim zdaniem, jest właściwą podstawą dla (realistycznych) teorii
pedagogicznych, także dla realistycznej teorii pedagogiki kultury i
realistycznej teorii pedagogiki katolickiej. Realistyczna pedagogika
dwie katedry: Katedra Metafizyki Ogólnej (kierowana przez M. A. Krąpca, a od
1997 przez A. Maryniarczyka) i Katedra Metafizyki Szczegółowej (kierowanej
przez S. Adamczyka). Z czasem z Zakładu Metafizyki wyłoniły się następne
katedry metafizyk szczegółowych: I Katedra Metafizyki Szczegółowej (1969),
przemianowana w 1970 na Katedrę Teorii Poznania i włączona do Zakładu Logiki i Teorii Poznania, Katedra Filozofii Boga i Religii (od 1973 kierowana przez
Z. J. Zdybicką, a od 2002 przez P. Moskala); Katedra Filozofii Kultury (od 1991 z
kierownikiem P. Jaroszyńskim); Katedra Filozofii Sztuki (od 1996 z kierownikiem H.
Kieresiem), Katedra Filozofii Boga (od 2005 z kierownikiem W. Dłubaczem)” (A. Maryniarczyk i M. A. Krąpiec, Lubelska Szkoła Filozoficzna, dz. cyt.,
http://www.ptta.pl/lsf/index.php?id=program&lang=pl [02.11.2014]).
17 „Etapy rozwoju szkoły. Dorobek filozoficzny szkoły realizował się na poszczególnych jej etapach, co wiązało się z angażowaniem się nowych ludzi i kolejnych pokoleń nowych uczniów włączających się w uprawianie filozofii realistycznej. Za pierwszy etap rozwoju szkoły można przyjąć lata 1950–1966, w których formułował się program szkoły. Kolejne etapy to lata: 1967–1980 oraz 1981–
2004 i następne, w których dochodzą – ale też odchodzą do innych ośrodków –
kolejne pokolenia uczniów podejmujących badania w duchu programu szkoły. 1.
Pierwszy etap to czas formowania się programu l[ubelskiej]. sz[koły]. f [ilozoficznej]. (M. A. Krąpiec, S. Swieżawski, J. Kalinowski, S. Kamiński, M. Kurdziałek, K. Wojtyła i pierwsi uczniowie (w większości są to uczniowie Krąpca): M.
Gogacz, F. Wilczek, A. B. Stępień, M. Jaworski, W. Stróżewski, B. Dembowski, J.
Z. Zdybicka, ks. S. Kowalczyk, S. Majdański, T. Kwiatkowski. Etap ten charakteryzuje jedność badawcza, widoczna praca zespołowa katedr i troska o rozwój
metafizyk szczegółowych, co miało prowadzić do wypracowania jednolitej filozofii realistycznej z dobrym instrumentarium metodologiczno-logicznym. Na
Wydziale Filozofii nauczali jeszcze inni profesorowie – J. Iwanicki, W. Wąsik, K.
Kłósak, F. Tokarz, F. Bednarski, A. Korcik – jednak nie włączali się oni bezpośrednio w prace formujące program filozofii realistycznej” (A. Maryniarczyk i M.
A.
Krąpiec,
Lubelska
Szkoła
Filozoficzna,
dz.
cyt.,http://www.ptta.pl/lsf/index.php?id=program&lang=pl [02.11.2014]).
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kultury zauważa błędy idealistycznej pedagogiki kultury, jaka od ponad stu lat dominuje w postaci (idealistycznego) tzw. nurtu aksjologicznego w pedagogice kultury. W konsekwencji oznacza to realistyczne spojrzenie w tym przypadku na problem samotności, bez
zbędnego dublowania rzeczywistości tworzonymi dodatkowo
sztucznie tzw. ‘bytami’ aksjologicznymi (‘wartościami’), które de facto
nie istnieją (w rzeczywistości), lecz tworzone są tylko jako intencjonalne (hipotetyczne) abstrakcje w podmiocie (dodatkowe konstrukty
myślowe, intencjonalne subiektywnego podmiotu), a nie ma ich w
rzeczywistości, w ujęciu rzeczowym, przedmiotowym. Dlatego konsekwentnie autor artykułu zrezygnował z używania terminologii
„wartość”, „wartościowy”, „aksjologia”, „aksjologiczny” itd. Nie znaczy to, że autor niniejszego tekstu zrezygnował z używania języka,
lecz tylko to, że używał ujęć właściwych dla określenia rzeczywistości
(sądy egzystencjalne). Tzw. „wartości” nie istnieją w rzeczywistości
jako odrębne byty sui generis, skoro istnieją tylko byty konkretne w
konkretnych rzeczach, konkretnych osobach (realizm metafizyczny).
‘Samotność’ jako kategoria pojęciowa języka (w języku polskim występuje tu rdzeń: ‘samo’, czyli samo jedno coś, sam jeden
ktoś) oznacza przeciwieństwo grupy, przeciwieństwo wspólnoty,
odnosi się do bytu pojedynczego, który jest ‘sam jeden’.
‘Realistyczna pedagogika kultury’ (termin ten pochodzi od
autora niniejszego tekstu) jest nurtem pedagogicznym, czerpiącym
z filozofii realizmu metafizycznego, będąc alternatywą dla aksjologicznej pedagogiki kultury (aksjologicznego nurtu pedagogiki kultury). Termin ‘aksjologia’ (teoria wartości) bez konkretnego odniesienia do danej kultury, w zasadzie nie znaczy nic konkretnego, bo
‘wartości’ nie istnieją jako odrębne byty. Podobnie termin ‘wartość’
jest pojęciem pustym, pozbawionym konkretności (tak samo termin
‘aksjologiczny’). ‘Wartość’ oznacza w języku naturalnym, potocznym, zintegrowanym ‘dobro’, a ‘wartościowy’ natomiast znaczy
‘dobry’, ‘odnoszący się do dobra’. Nie ma jakiejkolwiek potrzeby,
aby dublować terminy ‘dobro’, ‘dobry’ w języku poprzez używanie
całkowicie zbędnych kategorii „wartość”, „wartościowy”.
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2. Samotność i nauki ją badające
Nauki badające problem samotności występują zarówno
wśród dyscyplin humanistycznych (szczegółowych metafizyk humanistycznych), jak i dyscyplin społecznych (szczegółowych metafizyk społecznych). Nie tylko pedagogika jako nauka szczegółowa
zajmuje się kwestiami samotności i sposobami jej przezwyciężenia,
jeśli zachodzi taka potrzeba.
‘Samotność’ jako motyw literatury pięknej jest od wieków
obecna w kulturze narodów Europy. Pojawia się m.in. w Biblii, w
starożytnych eposach, mitach i bajkach, w legendach, podaniach
oraz arcydziełach literatury, tj. w liryce, epice i dramacie (poezji,
prozie, dramacie).
Motyw Robinsona na bezludnej wyspie (w słynnej książce
Daniela Defoe) jest tu wymownym przedstawieniem-symbolem
samotności wykreowanym w literaturze pięknej. Sto lat samotności
Gabriela Marqueza czy Wyspy bezludne Waldemara Łysiaka18 to
tylko przykłady na odzwierciedlenie samotności w licznych tekstach literatury pięknej w różnych kulturach literackich, u różnych
narodów. Liczne przykłady bestsellerów książkowych, których motywem przewodnim jest samotność, świadczą tylko o społecznej
ważności tego tematu i warto owe przejawy wyrażania samotności
w literaturze pięknej zauważyć, następnie opisać, zanalizować i
wyjaśnić ze zrozumieniem w innym miejscu od strony pedagogicznej, tu tylko sygnalizując kwestie dla porządku, z powodu
ograniczonych ram artykułu oraz z racji syntetycznego, ogólnego
ujęcia zagadnienia samotności w różnych perspektywach interdyscyplinarnych (w przypisach podano przykładowy wykaz publikacji z zakresu literatury pięknej, traktującej o samotności)19. SamotW. Łysiak, Wyspy bezludne, wyd. 2. uzup., Warszawa: Wyd. Orgelbrandów, 1994.
Zob. np.: H. D. Thoreau., Walden, limited edition, Westport, CT: Easton Press,
cop. 1975; H. D. Thoreau., Walden czyli życie w lesie, przekł., przedm. i oprac. przypisów
H. Cieplińska, wyd. 1., Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1991, wyd. 2.,
Poznań: Dom Wydawniczy Rebis, 1999, [wyd. 3.], [Madryt]: Mediasat Group, 2005,
wyd. 3 [właśc.: wyd. 4] Poznań: Dom Wydawniczy Rebis, 2010, wyd. 3 dodr. [właśc.:
wyd. 5] Poznań: Dom Wydawniczy Rebis, 2013, wyd. 3 dodr. [właśc. wyd. 6.] Poznań:
Dom Wydawniczy Rebis, 2014; Skarga B., Tercet metafizyczny, Kraków: Wyd. Znak,
2009; Literaturoznawcze studia dotyczące samotności, zob. np.: Nordius Janina, „I am
18
19
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ność dziecka i dorosłego w literaturze pięknej ma swoje różne oblicza, często zaskakujące swoimi ciekawymi ujęciami od niespotykanej strony codzienności (tzw. codziennego życia)20.
Samotność (lub osamotnienie21) trafiła do sfery popkultury,
obecna jest we współczesnej kulturze masowej, ponadto stała się
motywem licznych almanachów tekstów literackich i popularyzatorskich22, rozmaitych zbiorów cytatów23 lub poradników prakmyself alone”: solitude and transcendence in John Cowper Powys, Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis, 1997, seria: Acta Universitatis Gothoburgensis. Gothenburg
Studies in English, No. 67; Kenneth Eisold, Loneliness and communion: a study of Wordsworth’s thought and experience, Salzburg: Institut für Englische Sprache und Literatur,
Universität Salzburg, 1973, Serie: Salzburg Studies in English Literature. Romantic
Reassessment, No. 13; J. Barański, Samotność i nostalgia: szkice z filozofii kultury, Wrocław:
Wyd. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 2000; J. Rek, Motyw samotności w
polskiej epice literackiej i polskim filmie fabularnym lat 1956-1965: wybrane zagadnienia, Łódź:
ŁTN [Łódzkie Towarzystwo Naukowe], 1967, seria: „Sprawozdania z Czynności i
Posiedzeń Naukowych / Łódzkie Towarzystwo Naukowe”, r. 21: 1967, nr 9; M. Kalinowska, Mowa i milczenie: romantyczne antynomie samotności, Polska Akademia Nauk.
Instytut Badań Literackich, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1989, seria:
Historia Literatury, nr 46; K. Dybeł., Samotność w literaturze średniowiecznej Francji: literatura narracyjna XII-XIII wieku, Kraków: Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2009; Rozumieć cierpienie?: wokół myśli Jana Pawła II i pytań o przyszłość chrześcijaństwa: zbiór rozpraw, pod red. D. Łukasiewicza, M. K. Siwca i S. Warzyńskiego, Bydgoszcz: Wyd.
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2010; Motywy samotności i wspólnoty w dawnych
literaturach romańskich: (Średniowiecze - Oświecenie), praca pod red. nauk. D. Szeligi i E.
Żółkiewskiej, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2010; J.
Kisiel., Tropy samotności: o doświadczeniu egzystencji w poezji, Katowice: Uniwersytet
Śląski, 2011, seria: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, nr 2895; F.
Ferguson., Solitude and the sublime: romanticism and the aesthetics of individuation, New
York; London: Routledge, 1992; Literárne variácie samoty a osamelosti, (eds.) Z. Bariaková,
M. Kubealaková, Krakov: Spolok Slovákov v Pol'sku, 2013; Z. Bariaková, H. Jakubík,
M. Kubealaková, Samota a osamelost': (vo vybraných textoch slovenskej umeleckej literatúry),
Krakov: Spolok Slovákov v Pol'sku, 2013.
20 Samotność dziecka: zbiór wierszy laureatów Ogólnopolskiego Kongresu Poetyckiego, [wybór i red. R. Orawski, J. Broda,, ilustr. Sz. Broda], Skoczów: Miejski Dom
Kultury, 2007; Bliskość i samotność: almanach, [red. M. Suchecka], Wrocław; Jelenia
Góra: Stowarzyszenie W Cieniu Lipy Czarnoleskiej, 2013
21 Samotność i osamotnienie, [Pr. Zb. pod red. M. Szyszkowskiej], Warszawa:
Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1988.
22 J. McDowell, N. Wakefield, Przyjaciel samotnych serc: [czyli Jak wygrać z samotnością], przekł. P. Grzelak, Warszawa: Oficyna Wydawnicza „Vocatio”, 1994;
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tycznych24 typu „jak żyć” (jak odnaleźć sens życia w samotności?
jak sobie radzić z samotnością?), co mieści się w szeroko rozumianej pedagogii społecznej25.
Balsam dla duszy samotnej czyli Opowieści o miłości ku pokrzepieniu dla samotnych,
rozwiedzionych i owdowiałych zebrane i spisane przez J. Canfielda [et al.], przeł. S.
Musielak, Poznań: Rebis, 2001.
23 Znów przyszła do mnie samotność, [wybór myśli: R. Drabiec], Szczebrzeszyn:
Wyd. JUT, cop. 2010, seria: Aniołek dla Ciebie, nr 6; Samotność: cytaty z całego
świata, Sandomierz: Wyd. Diecezjalne i Drukarnia, cop. 2011.
24 Samotność chciana i niechciana, [oprac. i red. A. Matusiak], wyd. 1., Kraków : eSPe,
2002, wyd. 2. popr., Kraków: eSPe, 2009; W. Backus, C. Backus, Potrzebuję Ciebie!, wyd.
2., Lublin: Pojednanie, 2005; T. Lake, Samotność: jak sobie z nią radzić, Warszawa: "Książka i Wiedza", 1993; M. Colgrove, H. H. Bloomfield, P. McWillimas, Jak przeżyć utratę
miłości, tł. B. Moderska, T. Zysk, wiersze przeł. M. Obarski, Poznań: Dom Wydawniczy
Rebis, 1993 [tytuł oryginału: How to survive the loss of a love]; D. Wolf, Pokonać samotność,
przeł. [z niem.] M. Szejka, Warszawa: Czytelnik, 1995; W. Furmanek, Deficyt miłości,
Rzeszów: Wyd. Oświatowe Fosze, 2012; V. Albisetti, Dobrodziejstwo samotności: tysiąc
powodów, aby dobrze się poczuć ze sobą samym, [tłum. M. Radomska], Kielce: „Jedność”,
1999, seria: Psychologia dla Ciebie, nr 3, wyd. 2 zm. Kielce: „Jedność”, 2006; V. Pfeiffer
[Peiffer], Pozytywnie o samotności, przekł. I. Bukojemska, Warszawa: Amber, cop. 1997;
Osho, Miłość, wolność, samotność: nowe spojrzenie na związki między ludźmi, przeł. [z jęz.
ang.] B. Jurkevich, [wyd. 1.], Warszawa: J. Santorski & Co Agencja Wydawnicza, 2007,
wyd. 2., Warszawa: Wyd. Czarna Owca, 2011, wyd. 3., Warszawa: Wyd. Czarna
Owca, 2013 [tytuł oryginału: Love, freedom and aloneness]; K. Grzywocz, J. Prusak, Pójdźcie na miejsce osobne... [dokument dźwiękowy], Kraków: Wyd. WAM - Studio Inigo,
[2006?]; R. E. Rogowski, Tajemnica Bożych powołań : powołanie do życia w samotności, Warszawa: Wyd. Misjonarzy Klaretynów Palabra, 2008, seria: Wiara i Życie: osobista katecheza dorosłych, nr 16; R. Abeln, A. Kner, Poszukaj samotnego: o dramacie osamotnienia i
jego przezwyciężaniu, [przekł. M. Muryn, A. Ciuła], wyd. 1, Kraków: Tyniec – Wyd.
Benedyktynów, 1993, wyd. 2, przekł. M. Żurawska, Kraków: Tyniec - Wydaw. Benedyktynów, 2002; M. Zawada, Zaślubiny z samotnością: znaczenie milczenia, samotności i
ukrycia w drodze do Boga, Kraków: Wyd. Karmelitów Bosych, 1999; A. Hildebrand,
Uszlachetnione cierpieniem: listy do wdowy, przeł. G. Grygiel, Poznań: Jerozolima: Drukarnia i Księgarnia św. Wojciecha, 2002; H. J. M. Noumen, Z samotności: trzy medytacje o
życiu chrześcijańskim, przeł. K. Stankiewicz, przedm. Th. Moore, Kraków: Wyd. Salwator, cop. 2007 [tytuł oryginału: Out of solitude]; R. Warren, Gdy życie stawia trudne pytania, [tł. G. Kożusznik], Ustroń: Koinonia – Wyd. Chrześcijańskiej Fundacji „Życie i
Misja”, 2006, wyd. 2 popr. Ustroń: Koinonia – Wyd. Chrześcijańskiej Fundacji „Życie i
Misja”, 2010 [tytuł oryginału: God’s answers to life’s difficult questions]; M. Meberg, Kobieta i utracona miłość, przeł. T. Smierzchalski, Poznań: Wyd. Polskiej Prowincji Dominikanów "W Drodze", 2009, seria: Psychologia i Wiara [tytuł oryginału: Love me, never leave
me]; A. Jacyniak, Kryzysy i samotność: klęska czy szansa? [dokument dźwiękowy], Kra-
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Samotność pojawia się jako wątek w Biblii oraz w wielu rozważaniach teologicznych (zwłaszcza z zakresu biblistyki, mistyki,
ascetyki oraz teologii rodziny). Samotność trafiła do traktatów lub
wypisów filozoficznych26, w tym – zajmują się tą problematyką
poszczególne działy filozofii, takie jak: antropologia filozoficzna,
epistemologia, etyka, estetyka, metafizyka (nauka o bycie), nadto
zajmują się nią także szczegółowe poddziały filozofii, takie jak: filozofia kultury, filozofia sztuki, filozofia literatury, filozofia języka,
filozofia społeczna27 itd. Samotność jako zagadnienie naukowe (posiadające dość bogatą literaturę przedmiotu, także wydaną w Polsce)28 występuje w publikacjach z zakresu dyscyplin szczegółowych (humanistycznych lub społecznych)29, takich jak m.in. np.
socjologia, pedagogika, nauka o rodzinie (familiologia), psychologia, literaturoznawstwo, kulturoznawstwo, etnografia (etnologia),
historia oświaty i kultury, historia sztuki, muzykologia, filmoznawstwo, teatrologia. medioznawstwo itd.
Z kolei wśród nauk o wychowaniu kwestiami samotności
zajmuje się nie tylko pedagogika (samotność dziecka, w tym samotność dziecka sierocego30), ale i hebagogika (samotność mło-

ków: Wyd. WAM-Studio Inigo, [2011]; A. Grün, Cisza w rytmie życia: sztuka bycia samemu, przeł. B. Grunwald-Hajdasz, Poznań: Wyd. Polskiej Prowincji Dominikanów „W
drodze”, 2014; J. Szkodoń, Singiel: szczęście czy porażka [ilustr. obrazy pędzla Jana Szkodonia], Kraków: Wyd. Petrus, cop. 2012; M. Maliński, Przewodnik po samotności, Kraków: Wyd. WAM, 2002;
25 Samotność: pustynia, osamotnienie, rozstanie, wolność, odpowiedzialność, dojrzałość,
poradniki, Gdynia: Centrum Kształcenia Liderów i Wychowawców im. Pedro Arrupe, 2013, seria: „Być dla Innych: Kwartalnik o Wychowaniu”, nr 4, 2013.
26 O samotności – o spotkaniu, wybrał T. Gadacz, Kraków: Wyd. Znak, 1995, seria: Wypisy z Ksiąg Filozoficznych.
27 A. Waśkiewicz, Obcy z wyboru: studium filozofii społecznej, Warszawa: Prószyński i S-ka, 2008.
28 M. Bukowska, Zagadnienie samotności we współczesnej polskiej literaturze naukowej, Zakład Historii Oświaty i Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków:
Wyd. MCDN, 2008.
29 J. Rembowski, Samotność, Gdańsk: Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, 1992.
30 T. E. Olearczyk, Sieroctwo i osamotnienie: pedagogiczne problemy kryzysu współczesnej rodziny, Kraków, Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum: Wyd.
WAM, 2007; M. Prokosz, Choroba sieroca, Gdańsk: Wyd. Harmonia, 2010,
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dzieży), andragogika (samotność człowieka dorosłego31) oraz geriagogika (samotność człowieka starszego). Poza tym samotności
poświęcają m.in. swoją uwagę pedagogika specjalna i pedagogika
opiekuńczo-wychowawcza oraz resocjalizacja.
Ze względu na przedmiot badania można by zaproponować
tu następujący podział nauk / dyscyplin i subdyscyplin zajmujących się problematyką samotności i osamotnienia (systematyzuję i
wprowadzam tu także terminologię w tym zakresie):
1) teologia samotności32, w tym m.in.:
a) biblistyka samotności (badająca motywy samotności w Biblii),
b) mistyka samotności (badająca motywy samotności w mistyce, wśród mistyków, np. ‘noc ciemna’ u mistyków),
c) ascetyka samotności (badająca motywy samotności wśród ascetów, anachoretów, rekluzów, pustelników, stylitów, motywy „pustyni”
duchowej, „teologii pustyni” ducha, ogołocenia duchowego) itd. (nie
wyczerpano tu przykładów dziedzin teologii, rzecz jasna),
2) filozofia samotności33, w tym:
a) metafizyka samotności (filozofia bytu samotnego),
b) antropologia samotności (filozofia człowieka samotnego)34,
c) epistemologia samotności (filozofia poznania samotności,
człowieka samotnego),
d) etyka samotności (teoria czynów samotnych, badania samotności jako wartości etycznej, jako wartości w życiu i działaniu),
e) estetyka samotności (teoria piękna samotności, badanie samotności w aspekcie piękna, jako dobra w sztukach pięknych, literaturze35, muzyce itd.),
E. Dubas, Edukacja dorosłych w sytuacji samotności, Łódź: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, 2000; W. Kruczyński, Wirus samotności, [przedm. J. L. Wiśniewskiego], [wyd. 1.], Warszawa: Prószyński i S-ka, cop. 2005, [wyd. 2.] Warszawa:
Prószyński Media, [2010];
32 T. Merton., Myśli o samotności; Chleb Żywy, tłum. F. Zielińska, Kraków:
Znak, 1975.
33 J. G. Zimmermann, Ueber die Einsamkeit, Bd. 1 – Bd. 4, mit einer Einladung hrsg.,
von Paul Heinemann, Hildesheim [etc.]: Olms-Weidmann, 2008;
34 M. Filipiak, Pytania o sprawy ludzkie, Lublin: Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2013.
35 M. Froment-Meurice, Solitudes: de Rimbaud á Heidegger, [1], Paris: Galilée,
1989 [tytuł oryginału franc.: Solitudes].
31
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f) metodologia samotności (metodologia badań nad samotnością, metodologia badań na człowiekiem samotnym) itd.,
3) socjologia samotności (badająca osoby samotne w społeczności, w kontekście społecznym, np. osoby bezżenne, niezamężne,
rozwiedzione, owdowiałe, opuszczone, żyjące w separacji)36,
4) pedagogika samotności37 (pedagogika jest tu rozumiana
szerzej, jako zespół nauk o wychowaniu), w tym działy:
a) pedagogika samotności (tu pedagogika jest rozumiana węziej, jako nauka o wychowaniu dziecka, badająca np. samotność
dziecka38),
b) hebagogika samotności (badająca samotność młodzieży39),
F. X. Kaufmann, Sicherheit als soziologisches und sozialpolitisches Problem: Untersuchungen zu einer Wertidee hochdifferenziertier Gesellschaften, [1. Auflage],
Stuttgart: Ferdinand Enke Verlag, 1970, Serie: Soziologische Gegenwartsfragen ;
N. F. Nr 31; 2. umgearb. Auflage, Stuttgart: Ferdinand Enke Verlag, 1973; Kryzys
postindustrialny: interpretacje, prognozy: perspektywa europejska, red. P. Mazurkiewicz, K. Wielecki, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa; Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, 2007;
37 R. Pawłowska, E. Jundziłł, Pedagogika człowieka samotnego, [wyd. 1.],
Gdańsk: Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna, 2000, [wyd. 2], Gdańsk:
Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna, 2006; J. Orzelska, W stronę pedagogiki
samotności: inspiracje Thomasem Mertonem, Toruń: Wyd. Adam Marszałek, 2011;
Samotność: rzeczywistość czy fikcja?: praca zbiorowa, pod red. J. Zimnego, [Katolicki
Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie], Katedra Pedagogiki Katolickiej,
Stalowa Wola: [Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie. Katedra
Pedagogiki Katolickiej], 2013;
38 M. Łopatkowa, Samotność dziecka, wyd. 1., Warszawa: Wydawnictwa
Szkolne i Pedagogiczne, 1983, wyd. 2., Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1989; J. Biała, Samotność dziecka polskiego na progu XXI wieku. Loneliness of the Polish child at the turn of the 21st century, Kielce: Wszechnica Świętokrzyska, 2012. Seria: Prace Wszechnicy Świętokrzyskiej. Works of Holy Cross
University, nr 153;
39 Z. Dołęga, Samotność młodzieży: analiza teoretyczna i studia empiryczne, Katowice: Wydaw. UŚ, 2003, seria: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, nr 2070; K. M. Wasilewska, Samotność młodzieży, Bydgoszcz: Wyd. Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej, 2010; Tożsamość i samotność: komentarze młodego pokolenia, red. nauk. W. J. Burszta, P. Majewski, E. A. Sekuła, Warszawa:
Wyd. Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej „Academica”, cop. 2011; M.
Kleszcz, M. Łączyk, Młodzież licealna wobec wartości, samotności i pasji, [wyd. 1.],
Kraków: Impuls; Katowice: Uniwersytet Śląski, 2012, wyd. 2. Kraków: Oficyna
Wydawnicza „Impuls”, 2013;
36
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c) andragogika samotności (badająca samotność dorosłych),
d) geriagogika samotności (badająca samotność osób starszych)40.
Poza tym w naukach o wychowaniu trzeba wyróżnić takie
subdyscypliny (działy) jak:
e) familiologia samotności (badająca samotność dzieci41 / młodzieży / dorosłych w rodzinie oraz samotność / osamotnienie rodzin
jako takich w środowisku, nadto np. zjawisko tzw. singlizmu42),
f) pedagogika specjalna samotności – w tym:
- oligofrenopedagogika samotności (badająca samotność dzieci / młodzieży / dorosłych intelektualnie niepełnosprawnych),
- tyflopedagogika samotności (badająca samotność dzieci / młodzieży / dorosłych niewidomych, ociemniałych i niedowidzących),
- surdopedagogika samotności (badająca samotność dzieci /
młodzieży / dorosłych głuchych, głuchoniemych, ogłuchłych i niedosłyszących),
g) resocjalizacja samotności (badająca samotność dzieci /
młodzieży / dorosłych osób, które przywraca się społeczności poprzez ponowną socjalizację, wychowanie dla społeczności, dotyczy
to m.in. więźniów, aresztantów, osób przebywających w tzw. domach poprawczych itd.),

Wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych i starszych w środowisku lokalnym, pod
red. R. Wielgos-Struck i M. Matlęgi, [Uniwersytet Rzeszowski. Podyplomowe Studia
Organizacji Pomocy Społecznej], Rzeszów: [AWR Atrium], 2011;
41 J. Izdebska, Dziecko osamotnione w rodzinie: kontekst pedagogiczny, Białystok:
Trans Humana, 2004; M. Gawęcka, Poczucie osamotnienia dziecka w rodzinie własnej, [wyd. 1], Toruń: Wyd. MADO, cop. 2004, [wyd. 2] Toruń: Wyd. Mado, cop.
2005; S. Cudak, Wybrane aspekty wewnątrzrodzinnych uwarunkowań osamotnienia
dziecka, Łódź: Wyd. Społecznej Akademii Nauk, 2014, seria: Studia i Monografie
– Społeczna Akademia Nauk w Łodzi, nr 49;
42 D. Ruszkiewicz, Życie w pojedynkę: ucieczka od rodziny czy znak naszych czasów?, Łódź: Wyd. Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2008; A. Żurek, Single: żyjąc w pojedynkę, Poznań: Wyd. Naukowe Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza, 2008, seria: Socjologia / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w
Poznaniu, nr 555; J. Szkodoń, Singiel: szczęście czy porażka, Kraków: Wyd. Petrus,
cop. 2012; Singlizm: nowy styl życia w ponowoczesnym świecie, pod red. nauk. K. L.
Kuklińskiej, Warszawa: Collegium Civitas: Wyd. Trio, 2013;
40
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h) praca socjalna z osobami samotnymi (wykluczonymi ze społeczności, zmarginalizowanymi, bezrobotnymi, bezdomnymi itd.43),
i) społeczna pedagogika samotności (badająca osoby samotne w
społeczności w aspekcie wychowania, kształcenia, opieki, tzn. badająca
przyczyny braku więzi społecznych wśród osób samotnych itd.),
j) pedagogika kultury samotności (badające samotność w kulturze, w tym np. sposoby animacji społeczno-kulturalnej wśród
samotności,
tzw.
‘aksjologię’
osób samotnych,
kulturę
44
samotności ),
k) pedagogika sztuki samotności (badająca np. wpływ przedstawień samotności w sztuce na człowieka, w tym teoria wychowania przez sztukę wykorzystująca motyw samotności45),
5) psychologia samotności (badająca samotność w kontekście
indywidualnym [jaźni]46 i społecznym od strony zasad działania
psychiki ludzkiej47), w tym psychopedagogika samotności48, psychoterapia samotności (i autopsychoterapia samotności49),
6) literaturoznawstwo samotności (badające motywy samotności w literaturze pięknej) i językoznawstwo samotności (badające
obrazy samotności w języku50),
7) kulturoznawstwo samotności, badające samotność jako motyw (lub przejaw) rzeczywistości obecny w danej kulturze,
P. Ansay, La ville des solidarités: exclusion, ghettos et insécurites: bâtir la ville
sociale de demain, préf d’Eric Buyssens, Bruxelles: EVO, 1999, cop. 2000.
44 J. Gajda, Wartości w życiu człowieka: prawda, miłość, samotność, Lublin: Wyd.
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1997.
45 Samotność oswojona przez sztukę: pedagogiczne rozważania i doświadczenia, pod
red. M. Zalewskiej-Pawlak, Łódź; Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, 2007.
46 A. Storr, Samotność: powrót do jaźni, przeł. J. Prokopiuk i P. J. Sieradzan,
Warszawa: Wyd. W. A. B., 2010 [tytuł oryginału: Solitude].
47 K. Palus, Wybrane psychologiczne uwarunkowania braku partnera życiowego w
okresie wczesnej dorosłości, Poznań: Wyd. Naukowe Wydziału Nauk Społecznych
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2010, seria: Doktoraty Wydziału Nauk
Społecznych UAM.
48 Przeciw samotności, red. J. Twardowska-Rajewska, Poznań: Wyd. Naukowe
UAM, 2005, seria: Psychologia i Pedagogika / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, nr 126.
49 B. Szubert, Autoterapia samotności, Tolkmicko: Wyd. Radwan, 2011.
50 K. Sobstyl, Samotność i jej obrazy w języku, Lublin: Wyd. Uniwersytetu Marii
Curie-Skłodowskiej, 2013.
43
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8) etnografia samotności (etnologia samotności) badająca zagadnienie samotności wśród ludu,
9) historiografia samotności (historia idei samotności, historia
kultury samotności, np. historia kobiet samotnych51),
10) historiografia sztuki samotności (historia plastycznych
przedstawień samotności w malarstwie, rzeźbie, grafice itd.),
11) muzykologia samotności (badająca historię odzwierciedleń
samotności w utworach muzycznych, wokalnych, instrumentalnych lub wokalno-instrumentalnych),
12) filmoznawstwo samotności (badające historię motywu samotności w filmach w filmach kinowych i telewizyjnych, historia
kina samotności, kino samotności)52,
13) teatrologia samotności (badająca historię motywu samotności w teatrze, w dramacie, teatr samotności, dramat samotności),
14) medioznawstwo samotności (badające historię motywu
samotności w mass mediach, tj. zagadnienie samotności obecne w
mediach tradycyjnych: gazetach, czasopismach, radiu, telewizji, jak
i w nowszych mediach elektronicznych, tj. np. w internecie: mass
media samotności [mass media dla samotnych], radio samotności
[radio dla samotnych], telewizja samotności [telewizja dla samotnych], internet samotności [internet dla samotnych, samotność w
internecie]) itd.
Samotność stała się zagadnieniem badawczym tak wielu różnych
nauk teologicznych, filozoficznych, społecznych, humanistycznych (w
tym – historiograficznych), że można mówić o interdyscyplinarności53
51 C. Kuklo, Kobieta samotna w społeczeństwie miejskim u schyłku Rzeczypospolitej
szlacheckiej: studium demograficzno-społeczne, Białystok: Wyd. Uniwersytetu w
Białymstoku, 1998; A. Chlebowska, „Stare panny”, wdowy i rozwiedzione: samotne
szlachcianki w Prusach w latach 1815-1914 na przykładzie prowincji Pomorze, Szczecin: Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2012;
52 J. Rek, Motyw samotności w polskiej epice literackiej i polskim filmie fabularnym
lat 1956-1965: wybrane zagadnienia, Łódź: ŁTN [Łódzkie Towarzystwo Naukowe],
1967, seria: „Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych / Łódzkie Towarzystwo Naukowe”, r. 21: 1967, nr 9.
53 Zrozumieć samotność: studium interdyscyplinarne, pod red. P. Domerackiego,
Włodzimierza Tyburskiego, Toruń: Wyd. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika,
2006,
dokument
dostęp
on-line;
adres
internetowy:
http://www.nukat.edu.pl/nukat/icov/zz2007901316.jpg [01.11.2014].
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jej ujęć (np. filozoficzno-psychologicznych54). Samotność ujmują zarówno nauki idiograficzne, jak i nomotetyczne [i noetyczne zarazem];
bada się ją w przekroju synchronicznym i diachronicznym; z perspektywy różnorodnych metodologii naukowych, takich jak np. historiograficzna metoda analizy dokumentów źródłowych, istotnościowa metoda analizy fenomenologicznej, metoda obserwacji uczestniczącej, ilościowa metoda statystyczno-demograficzna, jakościowe metody komunikacyjne (strukturalistyczne, funkcjonalistyczne), literaturoznawcze (np. kontekstowa analiza tekstów literackich), językoznawcze (analiza leksemów) itd.
3. Samotność człowieka (osoby ludzkiej)
Proponuję następującą definicję rzeczową oraz istotnościowe
rozumienie ogólne problematyki samotności. Samotność osoby
ludzkiej (indywidualnego człowieka, jednostki ludzkiej) jest to bycie (istnienie) pojedyncze, osobne, bycie samemu (bycie samej), bycie w sytuacji pozbawienia relacji interpersonalnych (międzyosobowych, międzyludzkich). Samotność może mieć charakter trwały
(samotność właściwa, trwała) lub nietrwały (samotność czasowa,
utożsamiana niekiedy z tzw. osamotnieniem, ze swej istoty nietrwałym, czasowym). Człowiek samotny to ktoś pozbawiony trwałych relacji (trwałych więzi) z innymi ludźmi. Człowiek osamotniony to ktoś pozbawiony czasowo (sytuacyjnie) relacji (więzi) z
innymi ludźmi.
Ponieważ w człowieku w klasycznym ujęciu wyróżniamy trzy
zasadnicze władze: 1) rozum, 2) wolę, 3) uczucia, zatem samotność
(i osamotnienie zarazem) należy odnieść do tych trzech zasadniczych aspektów człowieczych (rozumnego, wolicjonalnego i uczuciowego), które stanowią o możliwości nawiązania relacji interpersonalnych (więzi międzyludzkich). Poniżej przedstawiono propozycję podziału i rozumienia samotności / osamotnienia w tych
trzech istotnych aspektach ludzkich:

J. G. McGraw, Samotność: studium psychologiczne i filozoficzne, [tł. z jęz.. ang.
A. Hankała], Warszawa: Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej, 2000.
54
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1) A) W aspekcie rozumnym – ‘samotność’ jest trwałym pozbawieniem relacji intelektualnych (rozumnych) pomiędzy danym
człowiekiem (osobą ludzką) a innymi ludźmi (innymi osobami).
1) B) W aspekcie rozumnym z kolei ‘osamotnienie’ jest czasowym
pozbawieniem relacji intelektualnych (rozumnych) pomiędzy danym
człowiekiem (osobą ludzką) a innymi ludźmi (innymi osobami).
2) A) W aspekcie wolicjonalnym – ‘samotność’ jest trwałym
pozbawieniem woli relacji (trwałym pozbawieniem relacji wolicjonalnych) pomiędzy danym człowiekiem (osobą ludzką) a innymi
ludźmi (innymi osobami).
2) B) W aspekcie wolicjonalnym z kolei ‘osamotnienie’ jest
czasowym pozbawieniem woli relacji (czasowym pozbawieniem
relacji wolicjonalnych) pomiędzy danym człowiekiem (osobą ludzką) a innymi ludźmi (innymi osobami).
3) A) W aspekcie uczuciowym – ‘samotność’ jest trwałym pozbawieniem relacji uczuciowych (i/lub emocjonalnych) pomiędzy danym
człowiekiem (osobą ludzką) a innymi ludźmi (innymi osobami).
3) B) W aspekcie uczuciowym z kolei ‘osamotnienie’ jest czasowym pozbawieniem relacji uczuciowych (i/lub emocjonalnych)
pomiędzy danym człowiekiem (osobą ludzką) a innymi ludźmi
(innymi osobami).
Bez uwzględnienia wszystkich powyższych (trzech) podstawowych aspektów człowieczeństwa (rozumu, woli, uczuć) –
wszelkie ujęcia zagadnienia samotności (i osamotnienia) są niepełne, fragmentaryczne, cząstkowe, redukcjonistyczne, zatem nieadekwatne do rzeczywistości ludzkiej (rozumno-wolicjonalnieuczuciowej). Często spotykane ujęcia popularne, obecnie także internecie (np. w tzw. Wikipedii – definicja samotności / osamotnienia oraz ich szczegółowe opisy) redukują samotność (lub osamotnienie) do wymiaru uczuciowego, emocjonalnego („stan emocjonalny”, „zjawisko subiektywnie odczuwane”. „zerwanie więzi
emocjonalnej”, „poczucie samotności”, „poczucie osamotnienia”,
„istota tego uczucia”), pomijając na ogół wymiar rozumny i wolicjonalny (co jest błędem poznawczym). Świadczy to o redukcjonizmie i nieadekwatności tego typu fragmentarycznych ujęć do całości rzeczywistości ludzkiej. Brak aspektu rozumu i aspektu woli
domaga się uzupełnienia owego niepełnego (wyłącznie jakoby tyl86

ko ‘uczuciowego’) ujęcia samotności. Oto przykład ujęcia jednostronnego, zawężonego, redukcjonistycznego:
„Samotność – zjawisko subiektywnie odczuwane, stan emocjonalny człowieka wynikający najczęściej z braku pozytywnych
relacji z innymi osobami. Często ma wydźwięk negatywny. (...)
Samotność funkcjonuje w wymiarze temporalnym (czasowym):
może być chroniczna, albo występować przejściowo, w chwilach
zerwania więzi emocjonalnej (w warunkach straty bliskiej osoby).
Człowiek może doświadczać krótkich, chwilowych stanów samotności, pomimo posiadania adekwatnych związków z innymi ludźmi. (...) Bliskoznaczne z poczuciem samotności jest poczucie osamotnienia. Wymienia się co najmniej dwie formy osamotnienia:
sytuacyjno-losowe i temperamentalno-charakterologiczne (może
wynikać z braku odpowiednich relacji w okresie socjalizacji lub
doświadczonego wówczas odrzucenia). Wyróżnienie w samotności
aspektu osamotnienia, pozwala na oczyszczenie istoty tego uczucia
z pozostałości, jakie wiążą je z drugim człowiekiem”55.
Autor niniejszego artykułu proponuje uzupełnienie jednostronnej koncepcji (emocjonalno-uczuciowej) o wielostronne ujęcie
– o co najmniej dodatkowe dwie perspektywy: wolicjonalne i rozumowe (jak opisano wyżej). Rozum, wola i uczucia rozumiane są
tu jako ogólne, zasadnicze aspekty ludzkiej duchowości. Nie znaczy to jednak, że nie należy uwzględniać innych kategorii szczegółowych — takich, jak np. pamięć, wyobraźnia itd. Stąd można by
pisać w konsekwencji o takich pochodnych, przydatnych kategoriach jak np. ‘pamięć samotności’ obecna u poszczególnych osób i
w poszczególnych dziełach kultury, ‘wyobraźnia samotności’ pojawiająca się u poszczególnych ludzi i w licznych dziełach literatury pięknej itd.
4. Samotność rodziny
Rodzina jest wspólnotą międzyludzką związaną więzami cielesnymi (tzw. ‘więzy krwi”) i duchowymi oraz relacjami wynikającymi z odpowiedniej pozycji wewnątrz tej wspólnoty (mąż, żona,
dzieci, brat, siostra, wnuki, wnuczki, dziadkowie, babcie, rodzeń55
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stwo, kuzynostwo, wujostwo, stryjostwo itd.). Istnieje rodzina bliższa (zstępni i wstępni oraz rodzeństwo) i rodzina dalsza (kuzynostwo, stryjostwo, wujostwo, dalsze pokrewieństwo i powinowactwo itd.). O pozycji danego członka w rodzinie decyduje nie tylko
jego umiejscowienie na odpowiednim poziomie drzewa genealogicznego, ale także – relacje interpersonalne z innymi osobami wewnątrz owej wspólnoty (rodzinnej). Wyróżnić zatem można: I.)
samotność trwałą (lub czasowe osamotnienie) w rodzinie (w ramach jednej rodziny) oraz II.) samotność trwałą (lub czasowe osamotnienie) rodziny względem innych rodzin (szerzej: względem
innych wspólnot: społeczności lokalnej lub plemienia / narodu).
Ad I.)
Samotność trwała (lub czasowe osamotnienie) człowieka w
rodzinie (danej osoby w ramach jednej rodziny) można określić
następująco:
1) A) W aspekcie rozumnym – ‘samotność’ jest trwałym pozbawieniem relacji intelektualnych (rozumnych) pomiędzy danym
człowiekiem (osobą ludzką) a innymi członkami danej rodziny (innymi osobami w ramach jednej rodziny).
1) B) W aspekcie rozumnym z kolei ‘osamotnienie’ jest czasowym pozbawieniem relacji intelektualnych (rozumnych) pomiędzy
danym człowiekiem (osobą ludzką) a innymi osobami z danej rodziny (innymi członkami rodziny).
2) A) W aspekcie wolicjonalnym – ‘samotność’ jest trwałym pozbawieniem woli relacji (trwałym pozbawieniem relacji wolicjonalnych) pomiędzy danym człowiekiem (osobą ludzką) z danej rodziny a
innymi członkami tej rodziny (innymi osobami z rodziny).
2) B) W aspekcie wolicjonalnym z kolei ‘osamotnienie’ jest
czasowym pozbawieniem woli relacji (czasowym pozbawieniem
relacji wolicjonalnych) pomiędzy danym człowiekiem (osobą ludzką) a innymi członkami rodziny (innymi osobami danej rodziny).
3) A) W aspekcie uczuciowym – ‘samotność’ jest trwałym pozbawieniem relacji uczuciowych (i/lub emocjonalnych) pomiędzy
danym człowiekiem (osobą ludzką) z danej rodziny a innymi
ludźmi (innymi osobami) z tejże rodziny.
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3) B) W aspekcie uczuciowym z kolei ‘osamotnienie’ jest czasowym pozbawieniem relacji uczuciowych (i/lub emocjonalnych)
pomiędzy danym człowiekiem (osobą ludzką) z danej rodziny a
innymi ludźmi (innymi osobami), członkami tejże rodziny.
Ponieważ w niniejszym tekście mowa o schemacie ogólnym
(zarysowaniu podziałów rzeczowych) ujęcia samotności / osamotnienia, zatem nie wgłębiam się w szczegółową problematykę.
Ad II.)
Proponuję także poniższy schemat ujęcia samotności rodziny
w relacji do innych rodzin. Samotność trwałą (lub czasowe osamotnienie) rodziny względem innych rodzin (szerzej: względem
innych wspólnot: społeczności lokalnej lub plemienia / narodu)
można określić następująco:
1) A) W aspekcie rozumnym – ‘samotność’ jest trwałym pozbawieniem relacji intelektualnych (rozumnych) pomiędzy daną rodziną
(wspólnotą ludzką) a innymi rodzinami (innymi wspólnotami).
1) B) W aspekcie rozumnym z kolei ‘osamotnienie’ jest czasowym pozbawieniem relacji intelektualnych (rozumnych) pomiędzy
daną rodziną (wspólnotą ludzką) a innymi rodzinami (innymi
wspólnotami).
2) A) W aspekcie wolicjonalnym – ‘samotność’ jest trwałym
pozbawieniem woli relacji (trwałym pozbawieniem relacji wolicjonalnych) pomiędzy daną rodziną (wspólnotą ludzką) a innymi rodzinami (innymi wspólnotami).
2) B) W aspekcie wolicjonalnym z kolei ‘osamotnienie’ jest
czasowym pozbawieniem woli relacji (czasowym pozbawieniem
relacji wolicjonalnych) pomiędzy daną rodziną (wspólnotą ludzką)
a innymi rodzinami (innymi wspólnotami).
3) A) W aspekcie uczuciowym – ‘samotność’ jest trwałym pozbawieniem relacji uczuciowych (i/lub emocjonalnych) pomiędzy
daną rodziną (wspólnotą ludzką) a innymi rodzinami (innymi wspólnotami).
3) B) W aspekcie uczuciowym z kolei ‘osamotnienie’ jest czasowym pozbawieniem relacji uczuciowych (i/lub emocjonalnych)
pomiędzy daną rodziną (wspólnotą ludzką) a innymi rodzinami
(innymi wspólnotami).
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Tu mowa jest o ‘samotności rodzinnej’ (‘samotności rodzin’)
lub osamotnieniu rodzinnym’ lub ‘osamotnieniu rodzin’ względem
innych rodzin i wspólnot, ale także może to się analogicznie odnosić do samotności / osamotnienia tychże rodzin względem innych
osób (nie tworzących rodzin). Sytuacja samotności rodzinnej itd.
ma miejsce np. podczas emigracji, kiedy pojawia się brak więzi z
innymi rodzinami i wspólnotami w diasporze. Analogicznie mowa
jest także o relacjach członków rodziny pomiędzy sobą (np. dziecka
i rodziców), przy czym kiedy analizuje się samotność wewnątrz
rodziny, mamy do czynienia ze schematem samotności osoby
ludzkiej (pojedynczej, osobnej, jedynej, np. jedynakowi czy jedynaczce, ale nie tylko im). Także rodziny imigrantów na obcej ziemi,
odizolowane w „rodzinnej” diasporze mogły odczuwać samotność
wśród (językowo, kulturowo, religijnie, narodowościowo) obcej
sobie, miejscowej społeczności, w której się nie asymilowały.
5. Samotność narodu
Proponuję także poniższy schemat ujęcia samotności (lub osamotnienia) narodu, które to zagadnienie nie było dotąd poruszane. Poniższe, zaproponowane rozumienie owej kwestii jest takie oto:
1) A) W aspekcie rozumnym – ‘samotność’ narodu jest trwałym pozbawieniem relacji intelektualnych (rozumnych) pomiędzy
danym narodem (kulturową wspólnotą narodową, osobami danej
narodowej wspólnoty kulturowej) a innymi narodami (innymi
wspólnotami narodowymi, osobami innych narodowych wspólnot
kulturowych).
1) B) W aspekcie rozumnym z kolei ‘osamotnienie’ narodu jest
czasowym pozbawieniem relacji intelektualnych (rozumnych) pomiędzy danym narodem (kulturową wspólnotą narodową, osobami danej narodowej wspólnoty kulturowej) a innymi narodami (innymi wspólnotami narodowymi, osobami innych narodowych
wspólnot kulturowych).
2) A) W aspekcie wolicjonalnym – ‘samotność’ narodu jest
trwałym pozbawieniem woli relacji (trwałym pozbawieniem relacji
wolicjonalnych) pomiędzy danym narodem (kulturową wspólnotą
narodową, osobami danej narodowej wspólnoty kulturowej) a innymi narodami (innymi wspólnotami narodowymi, osobami in90

nych, narodowych wspólnot kulturowych), np. mowa o relacjach
narodów sąsiednich.
2) B) W aspekcie wolicjonalnym z kolei ‘osamotnienie’ narodu
jest czasowym pozbawieniem woli relacji (czasowym pozbawieniem relacji wolicjonalnych) pomiędzy danym narodem (kulturową wspólnotą narodową, osobami danej narodowej wspólnoty kulturowej) a innymi narodami (innymi wspólnotami narodowymi,
osobami innych narodowych wspólnot kulturowych), np. dotyczy
to narodów sąsiednich.
3) A) W aspekcie uczuciowym – ‘samotność’ narodu jest trwałym pozbawieniem relacji uczuciowych (i/lub emocjonalnych) pomiędzy danym narodem (kulturową wspólnotą narodową, osobami danej narodowej wspólnoty kulturowej) a innymi narodami (innymi wspólnotami narodowymi, osobami innych narodowych
wspólnot kulturowych), np. narodów sąsiednich.
3) B) W aspekcie uczuciowym z kolei ‘osamotnienie’ narodu
jest czasowym pozbawieniem relacji uczuciowych (i/lub emocjonalnych) pomiędzy danym narodem (kulturową wspólnotą narodową, osobami danej narodowej wspólnoty kulturowej) a innymi
narodami (innymi wspólnotami narodowymi, osobami innych narodowych wspólnot kulturowych).
Nie wnikam tu w szczegółowe przyczyny braku owych relacji, ale
schemat ogólny ma to do siebie, że obejmuje wszystkie szczegółowe
przypadki np. danej klasy, kategorii, rodzaju, gatunku. Narody izolowane, zamknięte poprzez zewnętrzne warunki (jak to miało miejsce w
okresie totalitaryzmu) mogły / mogą doświadczać samotności, w odizolowaniu od reszty świata (np. naród kubański na żyjący na wyspie
opanowanej przez komunistyczny reżim, podobnie naród koreański w
komunistycznej Korei, odcięty juiż ponad pół wieku realnie od relacjami z resztą świata przez komunistyczną juntę).
6. Samotność rodzaju ludzkiego
Znane są literackie ujęcia samotności człowieka w kosmosie
typu ‘Robinsonowie kosmosu’, (ludzie mieszkający niejako na ‘bezludnej wyspie wszechświata’ jako jedyny rodzaj duchowocielesnych istot rozumnych sui generis). Człowiek (ludzkość) ma
wokół siebie inne istoty: z jednej strony – Boga (ponad sobą jako
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Stwórcę wszechrzeczy i rodzaju ludzkiego) i – z drugiej strony –
wszelkie zwierzęta jako stworzenia żywotne. Poniżej rozpatrzono
hipotetyczny schemat ogólny odnoszący się do rodzaju ludzkiego
jako całości (wszystkich ludzi na Ziemi). W zasadzie nie rozpatrywano hipotetycznej kwestii istnienia innych istot rozumnych
(stworzonych istot żywych, materialnych-i-duchowych) w kosmosie poza rodzajem ludzkim (bo na istnienie takowych innych cywilizacji pozaludzkich brak realnych dowodów). Zakłada się tu, że
rodzaj ludzki jest jedynym gatunkiem żywotnym, stworzonym (żyjącym, istniejącym materialnie i duchowo zarazem) w kosmosie.
1) A) W aspekcie rozumnym – ‘samotność’ rodzaju ludzkiego
jest trwałym pozbawieniem relacji intelektualnych (rozumnych)
pomiędzy całym rodzajem ludzkim (wspólnotą narodów, wszystkimi osobami tworzącymi rodzaj ludzki w całości jako wspólnotę
wspólnot) a innymi istotami (innymi wspólnotami nie przynależącymi do rodzaju ludzkiego). W szczególności mowa tu o Bogu
(wspólnocie Trojga Osób w Jednym – Istocie istniejącej realnie) oraz
o wszystkich gatunkach zwierząt (istotach żywych na Ziemi niebędących ludźmi).
1) B) W aspekcie rozumnym z kolei ‘osamotnienie’ rodzaju
ludzkiego jest czasowym pozbawieniem relacji intelektualnych (rozumnych) pomiędzy całym rodzajem ludzkim (wspólnotą narodów, wszystkimi osobami tworzącymi rodzaj ludzki w całości jako
wspólnotę wspólnot narodowych) a innymi istotami (innymi
wspólnotami nie przynależącymi do rodzaju ludzkiego). W szczególności mowa tu o Bogu (wspólnocie Trojga Osób w Jednym –
Istocie istniejącej realnie) oraz o wszystkich gatunkach zwierząt
(istotach żywych na Ziemi niebędących ludźmi).
2) A) W aspekcie wolicjonalnym – ‘samotność’ rodzaju ludzkiego jest trwałym pozbawieniem woli relacji (trwałym pozbawieniem relacji wolicjonalnych) pomiędzy całym rodzajem ludzkim
(wspólnotą narodów, wszystkimi osobami tworzącymi rodzaj
ludzki w całości jako wspólnotę wspólnot narodowych) a innymi
istotami (innymi wspólnotami nie przynależącymi do rodzaju
ludzkiego). W szczególności mowa tu o Bogu (wspólnocie Trojga
Osób w Jednym – Istocie istniejącej realnie) oraz o wszystkich gatunkach zwierząt (istotach żywych na Ziemi niebędących ludźmi).
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2) B) W aspekcie wolicjonalnym z kolei ‘osamotnienie’ rodzaju
ludzkiego jest czasowym pozbawieniem woli relacji (czasowym
pozbawieniem relacji wolicjonalnych) pomiędzy całym rodzajem
ludzkim (wspólnotą narodów, wszystkimi osobami tworzącymi
rodzaj ludzki w całości jako wspólnotę wspólnot narodowych) a
innymi istotami (innymi wspólnotami nie przynależącymi do rodzaju ludzkiego). W szczególności mowa tu o Bogu (wspólnocie
Trojga Osób w Jednym – Istocie istniejącej realnie) oraz o wszystkich gatunkach zwierząt (istotach żywych na Ziemi niebędących
ludźmi).
3) A) W aspekcie uczuciowym – ‘samotność’ rodzaju ludzkiego jest trwałym pozbawieniem relacji uczuciowych (i/lub emocjonalnych) pomiędzy całym rodzajem ludzkim (wspólnotą narodów,
wszystkimi osobami tworzącymi rodzaj ludzki w całości jako
wspólnotę wspólnot narodowych) a innymi istotami (innymi
wspólnotami nie przynależącymi do rodzaju ludzkiego). W szczególności mowa tu o Bogu (wspólnocie Trojga Osób w Jednym –
Istocie istniejącej realnie) oraz o wszystkich gatunkach zwierząt
(istotami żywych na Ziemi niebędących ludźmi).
3) B) W aspekcie uczuciowym z kolei ‘osamotnienie’ rodzaju
ludzkiego jest czasowym pozbawieniem relacji uczuciowych (i/lub
emocjonalnych) pomiędzy całym rodzajem ludzkim (wspólnotą
narodów, wszystkimi osobami tworzącymi rodzaj ludzki w całości
jako wspólnotę wspólnot narodowych) a innymi istotami (innymi
wspólnotami nie przynależącymi do rodzaju ludzkiego). W szczególności mowa tu o Bogu (wspólnocie Trojga Osób w Jednym –
Istocie istniejącej realnie) oraz o wszystkich gatunkach zwierząt
(istotach żywych na Ziemi niebędących ludźmi).
Autor nie wnika tu w kwestie szczegółowe, które mieszczą się w
podanym ogólnym schemacie. Samotność rodzaju ludzkiego wynika
z ludzkiej osobności, pojedynczości gatunku ludzkiego w kosmosie,
gdzie jak dotąd, nie ma jakichkolwiek realnych dowodów na to, że nie
jesteśmy sami we wszechświecie (brak dowodów przekonujących na
to, że istnieją tzw. cywilizacje pozaziemskie, które w zasadzie kreowane są w literaturze science fiction, a z rachunku prawdopodobieństwa nic realnie nie wynika, żeby miały jakoby istnieć).
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7. Samotność aktualna – samotność potencjalna
Schemat powyższy wymagałby analizy szczegółowej (dotyczącej
‘samotności’) w kategoriach aktualny – potencjalny (możnościowy).
Ten Arystotelesowsko-Tomaszowy podział na aspekty istnienia (aktualność – potencjalność [możność i akt]) jest tu także właściwy (samotność aktualna – samotność potencjalna, osamotnienie aktualne – osamotnienie potencjalne). Ujęcie potencjalnościowo-aktualnościowe
(możność i akt) może być odniesione zarówno do osób, jak i do rodzin
(wspólnot rodzinnych), ponadto do narodów (rodziny rodzin) i rodzaju ludzkiego (wspólnoty wspólnot).
Można zatem wyróżnić odpowiednio następujące pary kategorii:
a) samotność aktualna osoby ludzkiej – samotność potencjalna
osoby ludzkiej, osamotnienie aktualne osoby ludzkiej – osamotnienie potencjalne (niezaktualizowane) osoby ludzkiej,
b) samotność aktualna rodziny – samotność potencjalna (niezaktualizowana) rodziny, osamotnienie aktualne rodziny – osamotnienie potencjalne (niezaktualizowane) rodziny,
c) samotność aktualna narodu – samotność potencjalna (niezaktualizowana) narodu, osamotnienie aktualne narodu – osamotnienie potencjalne (niezaktualizowane) narodu,
d) samotność aktualna ludzkości – samotność potencjalna
(niezaktualizowana) ludzkości (rodzaju ludzkiego), osamotnienie
aktualne ludzkości (rodzaju ludzkiego) – osamotnienie potencjalne
(niezaktualizowane) ludzkości (rodzaju ludzkiego).
Powyższe podziały nie są tylko czysto hipotetyczne, lecz mają
potwierdzenie historyczne. Np. we wrześniu 1939 r. Naród Polski
osamotniony, stawiał czoła dwom najeźdźcom (Rosji Sowieckiej –
ZSRS i Niemcom – III Rzeszy Niemieckiej) przy biernej postawie
swoich („papierowych”) sojuszników: Anglii, Francji i Rumunii.
Było to osamotnienie zaktualizowane wówczas. Po upływie trzech
ćwierci wieku od tamtej niemiecko-rosyjskiej agresji na Polskę,
usłyszeliśmy zapewnienie Prezydenta USA, że Polska (Naród Polski) już nigdy „nie będzie sama” (co należy rozumieć: Naród Polski
nie będzie samotny, nie będzie osamotniony wobec innych narodów sąsiednich w razie ich agresji na nasz kraj). Tak zapewniał Polaków Prezydent USA na początku czerwca 2014 r. w Warszawie
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na Placu Zamkowym56. W chwili obecnej realne osamotnienie Narodu Polskiego może nastąpić jednak w razie braku działań Polaków i kolejnych „papierowych” sojuszników Polski wobec potencjalnie realnego zagrożenia wojennego ze strony Rosji (nie jest to
wykluczone)57. Aspekt politologiczny osamotnienia konkretnych
narodów w danym czasie warto jednak uwzględniać jako aktualny
przykład przy analizie samotności / osamotnienia w ogóle jako
zjawiska społecznego.
8. Samotność w świetle czterech rodzajów przyczyn (formalnej, materialnej, sprawczej i celowej)
Samotność i osamotnienie mają różne oblicza. W ujęciu realistycznym pytamy: dlaczego? Pytanie o przyczynę samotności wymaga odpowiedzi konkretnej na przykładach. Ponieważ przyczyny
w klasycznym, Arystotelesowsko-Tomaszowym ujęciu dzielą się
na cztery rodzaje: a) formalną, b) materialną, c) sprawczą oraz d)
celową, zatem w duchu klasycznej filozofii realistycznej (realizmu
metafizycznego) w odniesieniu do przyczyn samotności można
wyróżnić cztery: a) przyczynę formalną samotności (lub osamotnienia) [formę, kształt owej samotności / osamotnienia], b) przyczynę materialną samotności (lub osamotnienia) [materię, treść materialną owej samotności / osamotnienia], c) przyczynę sprawczą
samotności (lub osamotnienia) [sprawcę], d) przyczynę celową sa-

56 Mówił to tam, w tym samym miejscu, gdzie dnia 29 października 1611 r.
odbył się hołd ruski (nie mylić z hołdem pruskim) i gdzie car Rosji Wasyl Szujski
na kolanach klęczał przed królem Polski Zygmuntem III Wazą i całował jego
stopę, zapewniając pod przysięgą, że Rosja już nigdy pierwsza nie zaatakuje
Polski (a w rzeczywistości Polska stała się obiektem ataku Rosji wielokrotnie w
ciągu minionych stuleci i do dziś jest uważana w oficjalnej doktrynie rosyjskiej
jako leżąca w rosyjskiej strefie wpływów).
57 Kilka lat temu armia rosyjska tuż przy naszych granicach ćwiczyła atak
nuklearny na Warszawę, a obserwatorami tych ćwiczeń byli polscy oficerowie
wysłani tam oficjalnie przez Wojsko Polskie. Czy powtórzy się sytuacja osamotnienia Narodu Polskiego jak to było w 1939 r. – tego nie wiemy obecnie na początku XXI w. Skoro wątek osamotnienia Polski pojawia się w oficjalnym przemówieniu Prezydenta USA w Polsce (Anno Domini 2014), to znaczy, że został on
dostrzeżony przez polityków amerykańskich jako ważny.
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motności lub osamotnienia. W ten sposób porządkuje się systematycznie przyczyny zaistnienia samotności (osamotnienia).
Przyczyna formalna samotności jest to, inaczej mówiąc, forma
samotności. Przyczyna materialna samotności to, innymi słowy,
materia samotności, treść owej samotności. Przyczyna sprawcza
samotności to jest sprawca (sprawczyni, sprawcy, sprawczynie),
czyli ktoś (osoba, inna wspólnota jako sprawca zbiorowy), kto
spowodował lub coś (rzecz), co spowodowało, że ktoś inny stał się
samotnym (że jakaś osoba / rodzina / nacja stała samotną). Sprawca może być indywidualny (zły człowiek, który pozbawił życia rodziców dziecka, które przez to stało się samotne jako sierota), albo
zbiorowy (np. armia niemiecka – Wehrmacht czy policja niemiecka
Gestapo lub SS, zabijając masowo Polaków w czasie II wojny,
sprawiły, że wiele dzieci i dorosłych stało się samotnymi jako odpowiednio – sieroty [dzieci], wdowy i wdowcy [dorośli] etc.).
Przyczyna celowa to jest, inaczej ujmując, cel, dla którego np.
ktoś staje się samotnym. Przykładowo: ktoś wybiera z powodów
religijnych bycie samotnikiem-pustelnikiem (anachoretą), aby poświęcić swoje życie Bogu (cel: bliższe, duchowe zjednoczenie z Bogiem poprzez dobrowolne odizolowanie się od zgiełku materialnego świata). Doświadczenie pustyni staje się tu celem dla lepszego
poznania i uświęcenia samego siebie (cel poznawczy i moralny) i
Boga (cel religijny). Samotność z powodów estetycznych (artystycznych) wybierana jest przez niektórych artystów dla stworzenia lepszego dzieła (w izolacji od zgiełku świata, jak czynił to np.
chory na astmę Marcel Proust, piszący swoje arcydzieło – cykl książek W poszukiwaniu utraconego czasu). Tu przyczyny: formalna,
materialna, sprawcza i celowa umożliwiają precyzyjnie dotarcie do
właściwych aspektów genezy samotności u danego człowieka, rodziny, narodu i ludzkości. Rzecz jasna, w niniejszym tekście podano tylko ogólny schemat, który może być przydatny do analizy
szczegółowej problematyki samotności i nie tylko jej w naukach
humanistycznych i społecznych.
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9. Samotność w świetle koncepcji S. Kunowskiego (bios, ethos, agos, los)
Kwestia przyczyny samotności (np. dlaczego jakaś osoba lub
wspólnota jest samotna lub osamotniona?) domaga się naświetlenia
w perspektywie pedagogicznej koncepcji, jaką jest niewątpliwie
ujęcie Stefana Kunowskiego, pedagoga kultury. Co prawda, autor
ów nie reprezentował nigdy perspektywy realistycznej metafizyki
w wychowaniu, nie był współtwórcą Lubelskiej Szkoły Filozoficznej, choć pracował na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, ale
cztery elementy szczegółowe (cztery czynniki wychowania: bios,
ethos, agos, los) istotne dla wychowania. Owe cztery czynniki
(przyczyny i / lub warunki) odniesione do samotności lub osamotnienia – wyjaśniają wiele kwestii szczegółowych.
a) bios (grec. βίος życie58) – sfera życia; tu należy umieścić
przyczyny biologiczne samotności lub osamotnienia (np., w wypadku osoby ludzkiej – mogą to być: jedynactwo w rodzinie,
śmierć współmałżonka – stan wdowieństwa, śmierć rodziców –
sieroctwo dziecka lub śmierć jednego z rodziców – półsieroctwo
dziecka, śmierć wszystkich bliskich osób u kogoś w rodzinie);
b) ethos (grec. έϑος – zwyczaj, obyczaj, przyzwyczajenie59 albo
ήϑος – m.in. obyczaj, zwyczaj, usposobienie, charakter, moralna
postawa, moralny charakter, sposób postępowania, bycia, zachowanie się, odbicie charakteru, skłonność, właściwość, cecha, rodzaj,
takt60) – sfera moralności (woli, sumienia); tu należy umieścić
wszelkie (wewnętrzne) przyczyny moralne (etyczne) samotności
lub osamotnienia, tj. przyczyny obyczajowe, zwyczajowe, wynikaGreckie βίος [bios] „1. życie, sposób, tryb życia, 2. życie biologiczne, 3. czas
trwania życia, 4. środki do życia, żywność, mienie, majątek (...), 5. świat, 6. życiorys, biografia” – wg Słownik grecko-polski. Na podstawie słownika Zygmunta Węclewskiego oprac. O. Jurewicz, tom 1, Wyd. Szkolne PWN, Warszawa 2000, s. 149.
59 Greckie έϑος [éthos] to „1. zwyczaj, obyczaj, uzus, (...), 2. przyzwyczajenie
(...)” – wg Słownik grecko-polski..., dz. cyt., s. 256.
60 Greckie ήϑος [héthos] „1. miejsce pobytu, zamieszkania, plur. siedziby,
mieszkania, legowiska; stanowisko, 2. obyczaj, zwyczaj, 3. usposobienie, charakter, moralna postawa, moralny charakter, 4. sposób postępowania, bycia, zachowanie się, 5. odbicie charakteru, 6. rola dramatyczna, 7. natura (zwierząt), skłonność, 8. właściwość, cecha, rodzaj, 9. takt (...)” – wg Słownik grecko-polski..., dz.
cyt., s. 430.
58
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jące z przyzwyczajenia, usposobienia, moralnej postawy, ze sposobu zachowania się i sposobu bycia, ze skłonności, właściwości, cech
i rodzaju, taktu i (moralnego) charakteru, czyli przyczyny charakterologiczne (dotyczące woli) – samotności lub osamotnienia, np.
wybory moralne człowieka, m. in. wybór moralny bycia pustelnikiem, rekluzem, samotnym mnichem-anachoretą dla wyższego celu moralnego (religijnego);
c) agos (grec. άγως, współczesny neologizm utworzony od
grec. άγω [ago], m.in. prowadzę, wprowadzam, uprawiam, wychowuję, kieruję, dowodzę, interpretuję, rozpowszechniam61) – sfera kultury / wychowania (wzorczości, prowadzenia przez nauczycieli / kierowania przez mistrzów itd.); tu należy umieścić (szeroko
rozumiane) przyczyny kulturowe / wychowawcze samotności lub
osamotnienia, wywodzące się z zastanych wzorców zachowania i
interpretacji, np. jeśli dana kultura ma określone prawo i to prawo
przewiduje karę przymusowej izolacji od społeczności (więzienia)
za popełnione, określone, złe czyny (np. morderstwa, gwałty, rabunki, oszustwa itd.), to samotność (samotność więźnia odbywającego karę dożywocia) lub osamotnienie (osamotnienie więźnia odbywającego karę czasową, niedożywotnią) wynika z konsekwencji
łamania przez daną osobę ludzką określonych zasad kulturowych,
przyjętych w danej kulturze jako prawo stanowione;
d) los – z jednej strony – rozumiany indeterministycznie jako
sfera niezależna od danego człowieka, przypadkowa, okazjonalna
przyczyna (w zasadzie zewnętrzna) samotności lub osamotnienia
(np. wojna, która wybucha i pozbawia życia rodziców dziecka, które przez to staje się sierotą i żyje w samotności); z drugiej strony –
los rozumiany jest deterministycznie jako konsekwencja podjętych,
Greckie άγω [ágo] – oznacza: „1. prowadzić, wozić, przyprowadzać,
wprowadzić, sprowadzić, przynosić, przywieźć, zabrać, unosić, roznosić, rozpowszechniać, wieść, 2. dowodzić, przewodzić, 3, przyciągać, 4. sprawiać, 5.
odnosić coś do czegoś, poczytywać za coś, 6. obchodzić, 7. przestrzegać, zachowywać, 8. spędzać (czas), 9. powziąć, żywic, 10. traktować, mieć kogoś za coś, 11.
cenić, 12. pozyskać” , Słownik grecko-polski..., dz. cyt., s. 8. Z kolei greckie άγωγή
[ágogé] – oznacza: „1. przewóz, transport, wiezienie, prowadzenie, sprowadzanie, 2. kierowanie, wychowanie, 3. marsz (wojska), 4. uprawa, hodowla, 5. leczenie, 6. interpretacja, 7. szkoła filozoficzna, 8. tempo (w muzyce)” (tamże, s. 8).
61
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określonych zachowań własnych, determinujących taki lub inny
rezultat u danej osoby (sam ów człowiek jest sprawcą własnej samotności, jest „kowalem własnego losu”, np. ktoś celowo nie ożenił
się i celowo nie ma przyjaciół, w życiu pozostaje sam, stąd bierze
się jego samotność i ‘taki jest jego los’).
Ponieważ, jak wspomniano, w klasycznej filozofii przyczyny
dzielą się na cztery rodzaje: a) formalną, b) materialną, c) sprawczą
oraz d) celową, zatem w duchu klasycznej filozofii realistycznej
(realizmu metafizycznego) w odniesieniu do innych czterech kategorii sfer przyczyn (lub uwarunkowań) samotności / osamotnienia
(bios, ethos, agos, los), można wyróżnić zatem cztery po cztery rodzaje przyczyn (razem: szesnaście aspektów uszeregowanych cztery po cztery):
A) przyczynę formalną samotności (lub osamotnienia), w tym:
1) bios, formalną przyczynę życiową (biologiczną) [formę życia w samotności],
2) ethos, formalną przyczynę moralną (etyczną, wewnętrzną)
[formę życia moralnego w samotności],
3) agos, formalną przyczynę kulturową (wychowawczą) [formę
życia kulturalnego, kulturową formę wychowania w (do) samotności],
4) los, formalną przyczynę losową (np. niezdeterminowaną,
sytuacyjną, okazjonalną, zewnętrzną) [formę sytuacji zewnętrznej,
niezależnej, prowadzącej do samotności albo wręcz przeciwnie –
zdeterminowaną – wynikającą z powziętych decyzji człowieka];
B) przyczynę materialną samotności (lub osamotnienia), w tym:
1) bios, materialną przyczynę życiową (biologiczną) [materię
życia, treść życia w samotności]
2) ethos, materialną przyczynę moralną (etyczną, wewnętrzną) [materię życia moralnego, treść życia moralnego w samotności]
3) agos, materialną przyczynę kulturową (wychowawczą) [materię
życia kulturalnego, kulturową treść wychowania w (do) samotności],
4) los, materialną przyczynę losową (niezderminowaną, nieprzewidzianą, sytuacyjną, okazjonalną, zewnętrzną) [materię sytuacji zewnętrznej, treść owej sytuacji niezależnej, prowadzącej do
samotności albo wręcz przeciwnie – zdeterminowaną – wynikającą
z powziętych decyzji człowieka];
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C) przyczynę sprawczą samotności (lub osamotnienia), w tym:
1) bios, sprawczą przyczynę życiową (biologiczną) [sprawstwo życia w samotności],
2) ethos, sprawczą przyczynę moralną (etyczną, wewnętrzną)
[sprawstwo życia moralnego, sprawstwo życia moralnego w samotności],
3) agos, sprawczą przyczynę kulturową (wychowawczą)
[sprawstwo życia kulturalnego, kulturowe sprawstwo wychowania
w (do) samotności],
4) los, sprawczą przyczynę losową (niezdeterminowaną, sytuacyjną, okazjonalną, zewnętrzną) [sprawstwo sytuacji zewnętrznej,
sprawstwo owej sytuacji niezależnej, prowadzącej do samotności
albo wręcz przeciwnie – zdeterminowaną – wynikającą z powziętych decyzji człowieka, kiedy on sam jest sprawcą własnego losu];
D) przyczynę celową samotności (lub osamotnienia), w tym:
1) bios, celową przyczynę życiową (biologiczną) [cel życia w
samotności];
2) ethos, celową przyczynę moralną (etyczną, wewnętrzną)
[cel życia moralnego, cel życia moralnego w samotności],
3) agos, celową przyczynę kulturową (wychowawczą) [cel życia kulturalnego, kulturowy cel wychowania w (do) samotności],
4) los, celową przyczynę losową (niezdeterminowaną, sytuacyjną, okazjonalną, zewnętrzną) [cel sytuacji zewnętrznej, cel zaistnienia owej sytuacji niezależnej, prowadzącej do samotności albo
wręcz przeciwnie – zdeterminowaną – wynikającą z powziętych
decyzji człowieka w jakimś celu].
W ten sposób porządkuje się, jeszcze precyzyjniej, jeszcze bardziej systematycznie przyczyny zaistnienia samotności (lub osamotnienia). To samo (jak podział przedstawiony wyżej) dodatkowo
można uszczegółowić i przedstawić z uwzględnieniem aktu i możności (podział przyczyn ten sam, jak wyżej, ale podzielono każdą z
nich na dwa aspekty – aspekt możnościowy (potencjalny) i aspekt
aktowy (aktualny).
Otrzymujemy w konsekwencji aż 32 przyczyny szczegółowe
(16 wyżej wymienionych ujmowanych – raz jako akt (aspekt aktualny), a innym razem – jako możność (aspekt potencjalny, możnościowy). Dla porządku wywodu rozpisana to jeszcze bardziej
szczegółowo poniżej:
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A) przyczynę formalną samotności (lub osamotnienia), w tym:
1) bios, formalną przyczynę życiową (biologiczną) [formę życia w samotności],
– potencjalną (możnościową), formalną przyczynę życiową
(biologiczną) [formę życia w samotności],
– aktualną (zaktualizowaną), formalną przyczynę życiową
(biologiczną) [formę życia w samotności],
2) ethos, formalną przyczynę moralną (etyczną, wewnętrzną)
[formę życia moralnego w samotności],
– potencjalną (możnościową) formalną przyczynę moralną
(etyczną, wewnętrzną) [formę życia moralnego w samotności],
– aktualną (zaktualizowaną) formalną przyczynę moralną
(etyczną, wewnętrzną) [formę życia moralnego w samotności],
3) agos, formalną przyczynę kulturową (wychowawczą) [formę życia kulturalnego, kulturową formę wychowania w (do) samotności],
– potencjalną (możnościową) formalną przyczynę kulturową
(wychowawczą) [formę życia kulturalnego, kulturową formę wychowania w (do) samotności],
– aktualną (zaktualizowaną) formalną przyczynę kulturową
(wychowawczą) [formę życia kulturalnego, kulturową formę wychowania w (do) samotności],
4) los, formalną przyczynę losową (niezdeterminowaną, nieprzewidzianą, sytuacyjną, okazjonalną, zewnętrzną) [formę sytuacji
zewnętrznej, niezależnej, prowadzącej do samotności albo wręcz
przeciwnie – zdeterminowaną – wynikającą z powziętych decyzji
człowieka];
– potencjalną (możnościową) formalną przyczynę losową
(niezdeterminowaną, sytuacyjną, okazjonalną, zewnętrzną) [formę
sytuacji zewnętrznej, niezależnej, prowadzącej do samotności albo
wręcz przeciwnie – zdeterminowaną – wynikającą z powziętych
decyzji człowieka];
– aktualną (zaktualizowaną) formalną przyczynę losową (niezdeterminowaną, sytuacyjną, okazjonalną, zewnętrzną) [formę sytuacji zewnętrznej, niezależnej, prowadzącej do samotności albo
wręcz przeciwnie – zdeterminowaną – wynikającą z powziętych
decyzji człowieka];
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B) przyczynę materialną samotności (lub osamotnienia), w tym:
1) bios, materialną przyczynę życiową (biologiczną) [materię
życia, treść życia w samotności],
– potencjalną (możnościową) materialną przyczynę życiową
(biologiczną) [materię życia, treść życia w samotności],
– aktualną (zaktualizowaną) materialną przyczynę życiową
(biologiczną) [materię życia, treść życia w samotności],
2) ethos, materialną przyczynę moralną (etyczną, wewnętrzną) [materię życia moralnego, treść życia moralnego w samotności],
– potencjalną (możnościową) materialną przyczynę moralną
(etyczną, wewnętrzną) [materię życia moralnego, treść życia moralnego w samotności],
– aktualną (zaktualizowaną) materialną przyczynę moralną
(etyczną, wewnętrzną) [materię życia moralnego, treść życia moralnego w samotności],
3) agos, materialną przyczynę kulturową (wychowawczą)
[materię życia kulturalnego, kulturową treść wychowania w (do)
samotności],
– potencjalną (możnościową) materialną przyczynę kulturową
(wychowawczą) [materię życia kulturalnego, kulturową treść wychowania w (do) samotności],
– aktualną (zaktualizowaną) materialną przyczynę kulturową
(wychowawczą) [materię życia kulturalnego, kulturową treść wychowania w (do) samotności],
4) los, materialną przyczynę losową (niezdeterminowaną, sytuacyjną, okazjonalną, zewnętrzną) [materię sytuacji zewnętrznej,
treść owej sytuacji niezależnej, prowadzącej do samotności albo
wręcz przeciwnie – zdeterminowaną – wynikającą z materii, treści,
powziętych decyzji człowieka],
– potencjalną (możnościową) materialną przyczynę losową
(niezdeterminowaną, sytuacyjną, okazjonalną, zewnętrzną) [materię sytuacji zewnętrznej, treść owej sytuacji niezależnej, prowadzącej do samotności albo wręcz przeciwnie – zdeterminowaną – wynikającą z powziętych decyzji człowieka],
– aktualną (zaktualizowaną) materialną przyczynę losową
(niezdeterminowaną, sytuacyjną, okazjonalną, zewnętrzną) [mate102

rię sytuacji zewnętrznej, treść owej sytuacji niezależnej, prowadzącej do samotności albo wręcz przeciwnie – zdeterminowaną – wynikającą z powziętych decyzji człowieka],
C) przyczynę sprawczą samotności (lub osamotnienia), w tym:
1) bios, sprawczą przyczynę życiową (biologiczną) [sprawstwo życia w samotności],
– potencjalną (możnościową) sprawczą przyczynę życiową
(biologiczną) [sprawstwo życia w samotności],
– aktualną (zaktualizowaną) sprawczą przyczynę życiową
(biologiczną) [sprawstwo życia w samotności],
2) ethos, sprawczą przyczynę moralną (etyczną, wewnętrzną)
[sprawstwo życia moralnego, sprawstwo życia moralnego w samotności],
– potencjalną (możnościową) sprawczą przyczynę moralną
(etyczną, wewnętrzną) [sprawstwo życia moralnego, sprawstwo
życia moralnego w samotności],
– aktualną (zaktualizowaną) sprawczą przyczynę moralną
(etyczną, wewnętrzną) [sprawstwo życia moralnego, sprawstwo
życia moralnego w samotności],
3) agos, sprawczą przyczynę kulturową (wychowawczą)
[sprawstwo życia kulturalnego, kulturowe sprawstwo wychowania
w (do) samotności],
– potencjalną (możnościową) sprawczą przyczynę kulturową
(wychowawczą) [sprawstwo życia kulturalnego, kulturowe sprawstwo wychowania w (do) samotności],
– aktualną (zaktualizowaną) sprawczą przyczynę kulturową
(wychowawczą) [sprawstwo życia kulturalnego, kulturowe sprawstwo wychowania w (do) samotności],
4) los, sprawczą przyczynę losową (niezdeterminowaną, sytuacyjną, okazjonalną, zewnętrzną) [sprawstwo sytuacji zewnętrznej,
sprawstwo owej sytuacji niezależnej, prowadzącej do samotności
albo wręcz przeciwnie – zdeterminowaną – wynikającą z powziętych decyzji człowieka],
– potencjalną (możnościową) sprawczą przyczynę losową
(niezdeterminowaną,
sytuacyjną,
okazjonalną,
zewnętrzną)
[sprawstwo sytuacji zewnętrznej, sprawstwo owej sytuacji nieza103

leżnej, prowadzącej do samotności albo wręcz przeciwnie – zdeterminowaną – wynikającą z powziętych decyzji człowieka],
– aktualną (zaktualizowaną) sprawczą przyczynę losową (niezdeterminowaną, sytuacyjną, okazjonalną, zewnętrzną) [sprawstwo sytuacji zewnętrznej, sprawstwo owej sytuacji niezależnej,
prowadzącej do samotności albo wręcz przeciwnie – zdeterminowaną – wynikającą z powziętych decyzji człowieka],
D) przyczynę celową samotności (lub osamotnienia), w tym:
1) bios, celową przyczynę życiową (biologiczną) [cel życia w
samotności],
– potencjalną (możnościową) celową przyczynę życiową (biologiczną) [cel życia w samotności],
– aktualną (zaktualizowaną) celową przyczynę życiową (biologiczną) [cel życia w samotności],
2) ethos, celową przyczynę moralną (etyczną, wewnętrzną)
[cel życia moralnego, cel życia moralnego w samotności],
– potencjalną (możnościową) celową przyczynę moralną
(etyczną, wewnętrzną) [cel życia moralnego, cel życia moralnego w
samotności],
– aktualną (zaktualizowaną) celową przyczynę moralną
(etyczną, wewnętrzną) [cel życia moralnego, cel życia moralnego w
samotności],
3) agos, celową przyczynę kulturową (wychowawczą) [cel życia kulturalnego, kulturowy cel wychowania w (do) samotności],
– potencjalną (możnościową) celową przyczynę kulturową
(wychowawczą) [cel życia kulturalnego, kulturowy cel wychowania w (do) samotności],
– aktualną (zaktualizowaną) celową przyczynę kulturową
(wychowawczą) [cel życia kulturalnego, kulturowy cel wychowania w (do) samotności],
4) los, celową przyczynę losową (niezdeterminowaną, sytuacyjną, okazjonalną, zewnętrzną) [cel sytuacji zewnętrznej, cel zaistnienia owej sytuacji niezależnej, prowadzącej do samotności albo
wręcz przeciwnie – zdeterminowaną – wynikającą z powziętych
decyzji człowieka],
– potencjalną (możnościową) celową przyczynę losową (niezdeterminowaną, sytuacyjną, okazjonalną, zewnętrzną) [cel sytu104

acji zewnętrznej, cel zaistnienia owej sytuacji niezależnej, prowadzącej do samotności albo wręcz przeciwnie – zdeterminowaną –
wynikającą z powziętych decyzji człowieka],
– aktualną (zaktualizowaną) celową przyczynę losową (niezdeterminowaną, sytuacyjną, okazjonalną, zewnętrzną) [cel sytuacji zewnętrznej, cel zaistnienia owej sytuacji niezależnej, prowadzącej do samotności albo wręcz przeciwnie – zdeterminowaną –
wynikającą z powziętych decyzji człowieka].
9. Samotność w świetle koncepcji o. M. A. Krąpca (religio,
praxis, theoria, techne)
Według o. M. A. Krąpca OP istnieją cztery ogólne sfery ludzkiej aktywności (nazywane przez niego z grecka lub z łacińska): 1.
Religio (religia, wierzyć, stawać się świętym w bycie istniejącym),
2. Praxis (moralność, działanie praktyczne dla dobra, czynić dobro
w bycie istniejącym), 3. Theoria (poznanie bytu, poznawać prawdę
o bycie istniejącym), 4. Techne / Ars (tworzenie, sztuka, technika,
tworzyć piękno, tworzyć rzeczy użyteczne w bycie istniejącym).
W odniesieniu do samotności można to ująć następująco:
1. Religio (religia, wierzyć, stawać się świętym w bycie istniejącym samotnie, wierzyć samotnie, stawać się świętym samotnie),
2. Praxis (moralność, działanie praktyczne dla dobra, czynić dobro
w bycie istniejącym samotnie, czynić dobro w samotności), 3. Theoria (poznanie bytu, poznawać prawdę o bycie istniejącym samotnie, poznawać prawdę w samotności), 4. Techne / Ars (tworzenie,
sztuka, technika, tworzyć piękno, tworzyć dzieła sztuki, dzieła
techniki, tworzyć rzeczy użyteczne w bycie istniejącym samotnie,
tworzyć w samotności).
Wyżej wymienione 32 przyczyny (określone w moim ujęciu
rozszerzającym, inspirowanym znanymi czterema kategoriami S.
Kunowskiego bios, ethos, agos, los) można z kolei zastąpić czterema sferami aktywności ludzkiej określonymi przez o. M. A. Krąpca
OP (religio, praxis, theoria, techne). Wtedy otrzymamy inny podział kategorialny. Samotność (lub osamotnienie) w tych czterech
sferach aktywności ludzkiej (religii, moralności, poznaniu, sztucetechnice) i jej (złożone: religio, praxis, theoria, techne) przyczyny
ujęte są w nowym świetle realizmu metafizycznego. Przedstawiam
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je tu według ww. 32 aspektów przyczyn „nałożonych” na siebie w
siatce kategorialnej (religio, praxis, theoria, techne). Na marginesie
należy zauważyć, że religio, praxis, theoria, techne odnoszą się do
wychowania (odpowiednio: religio – wychowanie religijne do
świętości, praxis – wychowanie moralne do dobra, theoria – wychowanie kształcące do prawdy / kształcenie wychowujące do
prawdy, techne – wychowanie artystyczne do piękna i / lub wychowanie techniczne do użyteczności). Oznacza to, że zaproponowana nowa, filozoficzna siatka kategorialna realizmu metafizycznego odnosi się do sfery pedagogiki (a także do pedagogiki kultury). Można to ująć następująco. Wyróżniam poniżej:
A) przyczynę formalną samotności (lub osamotnienia), w tym:
1) religio, formalną przyczynę transcendentną (religijną) [formę życia religijnego w samotności],
– potencjalną (możnościową), transcendentną (religijną) [formę życia religijnego w samotności],
– aktualną (zaktualizowaną), formalną przyczynę transcendentną (religijną) [formę życia religijnego w samotności],
2) praxis, formalną przyczynę moralną (praktyczną, etyczną,
wewnętrzną) [formę życia moralnego w samotności],
– potencjalną (możnościową) formalną przyczynę moralną
(praktyczną, etyczną, wewnętrzną) [formę życia moralnego w samotności],
– aktualną (zaktualizowaną) formalną przyczynę moralną
(praktyczną, etyczną, wewnętrzną) [formę życia moralnego w samotności],
3) theoria, formalną przyczynę poznawczą (prawdziwościową)
[formę życia w prawdzie samotności, poznanie formy samotności],
– potencjalną (możnościową) formalną przyczynę poznawczą
(prawdziwościową) [formę życia w prawdzie, poznanie formy samotności],
– aktualną (zaktualizowaną) formalną przyczynę poznawczą
(prawdziwościową) [formę życia w prawdzie, poznanie formy samotności],
4) techne / ars, formalną przyczynę twórczą / artystyczną /
techniczną / sprawnościową prowadzącą do samotności];
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– potencjalną (możnościową) formalną przyczynę twórczą / artystyczną / techniczną / sprawnościową prowadzącą do samotności];
– aktualną (zaktualizowaną) formalną przyczynę twórczą / artystyczną / techniczną / sprawnościową prowadzącą do samotności];
B) przyczynę materialną samotności (lub osamotnienia), w tym:
1) religio, materialną przyczynę transcendentną (religijną)
[materię życia religijnego, treść życia religijnego w samotności],
– potencjalną (możnościową), materialną transcendentną (religijną) [materię / treść życia religijnego w samotności],
– aktualną (zaktualizowaną), materialną przyczynę transcendentną (religijną) [nmaterię / treść życia religijnego w samotności],
2) praxis, materialną przyczynę moralną (praktyczną, etyczną,
wewnętrzną) [materię życia moralnego, treść życia moralnego w
samotności],
– potencjalną (możnościową) materialną przyczynę moralną
(praktyczną, etyczną, wewnętrzną) [materię życia moralnego, treść
życia moralnego w samotności],
– aktualną (zaktualizowaną) materialną przyczynę moralną
(praktyczną, etyczną, wewnętrzną) [materię życia moralnego, treść
życia moralnego w samotności],
3) theoria, materialną przyczynę poznawczą (prawdziwościową) [materię życia w prawdzie samotności, prawdziwościową,
poznawczą treść samotności],
– potencjalną (możnościową) materialną przyczynę poznawczą (prawdziwościową) [materię życia w prawdzie samotności,
prawdziwościową treść samotności],
– aktualną (zaktualizowaną) materialną przyczynę poznawczą
(prawdziwościową) [materię życia w prawdzie samotności, prawdziwościową treść samotności],
4) techne / ars, materialną przyczynę twórczą / artystyczną /
techniczną / sprawnościową prowadzącą do samotności];
– potencjalną (możnościową) materialną przyczynę twórczą / artystyczną / techniczną / sprawnościową prowadzącą do samotności;
– aktualną (zaktualizowaną) materialną przyczynę twórczą / artystyczną / techniczną / sprawnościową prowadzącą do samotności;
C) przyczynę sprawczą samotności (lub osamotnienia), w tym:
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1) religio, religijną / transcendentną przyczynę sprawczą samotności [religijne sprawstwo życia w samotności],
– potencjalną (możnościową) religijną, sprawczą przyczynę
samotności [potencjalne, religijne sprawstwo życia w samotności],
– aktualną (zaktualizowaną) religijną, sprawczą przyczynę
samotności [aktualne, religijne sprawstwo życia w samotności],
2) praxis, sprawczą przyczynę moralną (praktyczną, etyczną,
wewnętrzną) [sprawstwo życia moralnego w osamotnieniu, sprawstwo życia moralnego w samotności],
– potencjalną (możnościową) sprawczą przyczynę moralną
(praktyczną, etyczną, wewnętrzną) [potencjalnie praktyczne
sprawstwo życia moralnego, potencjalnie praktyczne sprawstwo
życia moralnego w samotności],
– aktualną (zaktualizowaną) sprawczą przyczynę moralną
(praktyczną, etyczną, wewnętrzną) [aktualne praktyczne sprawstwo życia moralnego w osamotnieniu, zaktualizowane sprawstwo
życia moralnego w samotności],
3) theoria, sprawczą przyczynę poznawczą (prawdziwościową) samotności [poznawcze sprawstwo życia w prawdzie samotności, prawdziwościowe sprawstwo samotności],
– potencjalną (możnościową) sprawczą przyczynę poznawczą
(prawdziwościową) samotności (sprawstwo poznania samotności,
prawdziwościowe sprawstwo samotności),
– aktualną (zaktualizowaną) sprawczą przyczynę poznawczą
(prawdziwościową) samotności (sprawstwo poznania samotności,
prawdziwościowe sprawstwo samotności),
4) techne / ars, techne / ars, sprawczą przyczynę twórczą / artystyczną / techniczną / sprawnościową prowadzącą do samotności];
– potencjalną (możnościową) sprawczą przyczynę twórczą / artystyczną / techniczną / sprawnościową prowadzącą do samotności;
– aktualną (zaktualizowaną) sprawczą przyczynę twórczą / artystyczną / techniczną / sprawnościową prowadzącą do samotności;
D) przyczynę celową samotności (lub osamotnienia), w tym:
1) religio, celową przyczynę samotności [cel życia w samotności / osamotnieniu], w tym:
– potencjalną (możnościową) celową przyczynę samotności
[potencjalny cel życia w samotności / osamotnieniu],
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– aktualną (zaktualizowaną) celową przyczynę samotności
[aktualny cel życia w samotności / osamotnieniu],
2) praxis, celową przyczynę moralną (praktyczną, etyczną,
wewnętrzną) [praktyczny cel życia moralnego w samotności, cel
życia moralnego w osamotnieniu], w tym:
– potencjalną (możnościową) celową przyczynę moralną
(praktyczną, etyczną, wewnętrzną) [cel życia moralnego w osamotnieniu, cel życia moralnego w samotności],
– aktualną (zaktualizowaną) celową przyczynę moralną (praktyczną, etyczną, wewnętrzną) [praktyczny cel życia moralnego w
osamotnieniu, praktyczny cel życia moralnego w samotności /
osamotnienia],
3) theoria, celową przyczynę poznawczą (prawdziwościową)
samotności [cel poznawczy samotności, prawdziwościowy cel samotności / osamotnienia],
– potencjalną (możnościową) celową przyczynę poznawczą
(prawdziwościową) samotności [cel poznawczy samotności, prawdziwościowy cel samotności / osamotnienia],
– aktualną (zaktualizowaną) celową przyczynę poznawczą
(prawdziwościową) samotności [cel poznawczy samotności, prawdziwościowy cel samotności / osamotnienia],
4) techne / ars, celową przyczynę twórczą / artystyczną / techniczną / sprawnościową prowadzącą do samotności / osamotnienia];
– potencjalną (możnościową) celową przyczynę twórczą / artystyczną / techniczną / sprawnościową prowadzącą do samotności / osamotnienia;
– aktualną (zaktualizowaną) celową przyczynę twórczą / artystyczną / techniczną / sprawnościową prowadzącą do samotności / osamotnienia.
10. Poznanie samotności w świetle koncepcji Kazimierza
Twardowskiego (akt, treść aktu, przedmiot aktu)
Sięgając poza klasyczne ustalenia realizmu metafizycznego,
proponuję przykładowo odnieść się do koncepcji Kazimierza
Twardowskiego, aby pokazać, że realizm metafizyczny nie jest jedyną podstawą realistycznej pedagogiki kultury i że da się uzupełnić ów realistyczny nurt filozoficzny i pedagogiczny zarazem o in109

ne elementy filozoficzne odnoszące się do człowieka. Zagadnienie
samotności / osamotnienia da się realnie przedstawić także w znanym schemacie poznawczym, zaproponowanym przez Kazimierza
Twardowskiego (akt, treść aktu, przedmiot aktu). Podział ten przystaje, moim zdaniem, do koncepcji klasycznej (możność i akt), choć
nie jest z nią tożsamy. Akt poznawczy, treść aktu poznawczego,
przedmiot aktu poznawczego – można odnieść te elementy do poznania samotności / osamotnienia. Akt poznania samotności (własnej lub cudzej) / osamotnienia (własnego lub cudzego), treść aktu
poznania (własnej lub cudzej) samotności i / albo (własnego lub
cudzego) osamotnienia oraz przedmiot aktu – samotność / osamotnienie (odpowiednio: własne lub cudze).
W akcie poznania własnej samotności (własnego osamotnienia) dotyka się rozumowego jej (jego) aspektu, wtedy treścią aktu
jest realna prawda o samotności lub osamotnieniu, a przedmiot
aktu poznawczego znajduje się w nas samych (we wnętrzu człowieka). Gdy poznajemy cudzą samotność, cudze osamotnienie –
przedmiot aktu znajduje się poza nami (są one zapośredniczone),
choć treść aktu poznawczego znajduje się w nas samych (w tym
człowieku, który poznaje swoim rozumem rzeczywistość). Rodzina
(wspólnota osób) i naród (wspólnota rodzin) także mogą poznawać
własną lub cudzą samotność, własne lub cudze osamotnienie – ale
bezpośrednio tylko poprzez poznanie poszczególnych osób. Wyniki poznania samotności / osamotnienia zobiektywizowane mogą
być przedmiotem opisów w postaci np. literatury, mowa o dobrach
kultury, dzięki którym następuje przekaz treści w pamięci pokoleń.
Samotność i osamotnienie zobiektywizowane w kulturze w postaci
konkretnych dzieł – są dostępne wielu osobom (odbiorcom sztuki),
np. wszystkim Polakom lub innym narodom (mowa o tłumaczeniu
dzieł literatury). Pedagogika kultury zajmuje się problematyką
wpływu dóbr kulturowych na wychowanie człowieka, także
wpływu dobra, prawdy i piękna na ludzi. Motywy samotności lub
osamotnienia w kulturze (literaturze, muzyce, filmie, plastyce, teatrze) pokazują to doświadczenie osoby, rodziny, narodu, ludzkości w różnych aspektach – indywidualnym lub zbiorowym. Samotność lub osamotnienie mogą być doświadczeniem pozytywnym
(gdy służą obiektywnemu dobru realnemu) lub negatywnym (gdy
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są brakiem obiektywnego dobra realnego). Poznanie samotności
jest pierwszym krokiem, drugim jest jej ocena (ocenianie): pozytywne albo negatywne albo neutralne (ani pozytywne, ani negatywne, brak zdania na ten temat, wstrzymanie się od oceny). Akty
poznania i akty oceniania mogą być różne.
Jeszcze należy zwrócić uwagę na inny, znany, ważny podział
K. Twardowskiego (czynności i wytwory). Czynności to procesy, a
wytwory to obiekty (np. dzieła). W odniesieniu do samotności /
osamotnienia – czynności to procesy prowadzące do nich, a wytwory to np. dzieła kultury (np. dzieła sztuki / literatury) traktujące o samotności / osamotnieniu. Nie cytowano tu szczegółowo
znanych publikacji K. Twardowskiego, np. O czynnościach i wytworach. Kilka uwag z pogranicza psychologii, gramatyki i logiki
(1911)62 oraz O treści i przedmiocie przedstawień (wersja pol.
1965)63 i nie odnoszono się do nich z racji ograniczonych ram tekstu. Czynność (aktywność, działanie) i wytwór (produkt owej
czynności / aktywności / działania) należą do realistycznych kategorii, więc jak najbardziej mogą być wykorzystane przez realistyczną pedagogikę kultury.
Widać, że przyczyny samotności mogą być rozmaicie ujmowane, od różnych stron, a każda z perspektyw wprowadza jakiś
nowy akcent poznania przyczyn samotności / osamotnienia. Do
każdego z tych ujęć można dodać przykłady szczegółowe z życia
wzięte, co każdy czytelnik może dokonać samodzielnie, mając własne doświadczenie lub znając problematykę z lektur cudzych tekstów. W niniejszym artykule nie skupiono się na przykładach
szczegółowych, ale na przedstawieniu ogólnych prawidłowości,
zaproponowania pewnego złożonego schematu kategorialnego
(ogólnej siatki pojęć) dla uchwycenia (od różnych stron) złożonej
problematyki samotności / osamotnienia. Kategorie i sposoby ujmowania bytu charakterystyczne dla realizmu metafizycznego staTwardowski Kazimierz, O czynnościach i wytworach. Kilka uwag z pogranicza psychologii, gramatyki i logiki, Kraków : skład główny w Księgarni Gubrynowicza i Syna we
Lwowie, 1911. Tekst w wersji elektronicznej pod adresem internetowym:
http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=122188 [dostęp: 09.11.2014].
63 Twardowski Kazimierz, O treści i przedmiocie przedstawień, przeł. Izydora
Dąmbska, Warszawa: Państwowe Wydaw. Naukowe, 1965.
62
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ły się inspiracją dla propozycji sposobu opisu, analizy, wyjaśnienia
ze zrozumieniem zjawiska samotności lub osamotnienia. Autor ma
świadomość zarysowego charakteru niniejszego, syntetycznego
tekstu, co wynika z ograniczonych ram publikacji.
Streszczenie
1. Celem artykułu jest pokazanie możliwości badania kwestii
samotności w oparciu o kategorie realistycznej filozofii tzw. Lubelskiej Szkoły Filozoficznej (realizm metafizyczny) w ramach realistycznej pedagogiki kultury. 2. Metodologia. Autor posłużył się istotnościową metodą filozoficzną, logiczną analizą i elementami tzw. separacji metafizycznej. 3. Główne wyniki analizy. Tekst ukazuje argumenty (racje) dla zastosowania klasycznych kategorii filozoficznych
realizmu metafizycznego w realistycznej pedagogice kultury na przykładzie zagadnienia samotności. Samotność została ukazana w perspektywie osoby ludzkiej, rodziny, narodu i ludzkości. 4. Ograniczenia wyników analizy. Artykuł jest przyczynkiem do dyskusji nad realistyczną metodologią badań naukowych w pedagogice (pedagogice
kultury) i przeglądem różnych interdyscyplinarnych aspektów samotności w literaturze przedmiotu (teologia, filozofia, literaturoznawstwo, pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie). 5. Implikacje praktyczne. Wyniki analiz można zastosować szczególnie w
dyskusji np. nad pedagogiką społeczną, pedagogiką kultury i pedagogiką katolicką. 6. Implikacje społeczne. Wyniki analiz odnoszą się
do zjawiska samotności w społeczności. 7. Oryginalność artykułu
(nowa wartość, nowość). Artykuł pokazuje problem samotności w
nowej perspektywie realizmu metafizycznego (realistycznej filozofii).
Autor przedstawia nowe możliwości badawcze realistycznej pedagogiki kultury w opozycji do głównego, aksjologicznego nurtu w pedagogice kultury.
Słowa kluczowe: samotność, człowiek, rodzina, naród, kultura, cywilizacja, ludzkość, metodologia nauk, realistyczna filozofia,
Lubelska Szkoła Filozoficzna, realizm metafizyczny, pedagogika,
pedagogika kultury, realizm pedagogiczny, realistyczna pedagogika kultury,
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Summary
Loneliness of a Man, Family, Nation (Ethnicity) and Mankind (Selected Questions of Pedagogy of Culture in a Realistic Perspective of
Metaphysics of Education)
1. The goal of this article jest presentation some possibilities of
research the question of loneliness based on categories of realistic
philosophy used by so called Philosophical School from Lublin
(metaphysical realism) in frame of realistic pedagogy of culture. 2.
Methodology. An author used essential philosophical method. logic
analysis and elements so called metaphysical separation. 3. The
main results of analysis. This text shows arguments (right) for using classical philosophical categories of metaphysical realism in
realistic pedagogy of culture, for example question of loneliness.
Loneliness was presented in perspective of human person, family,
nation (ethnicity) and the mankind. 4. Limitations of results of
analysis. This article is a contribution to the discussion of realistic
methodology of scholarly research in pedagogy (pedagogy of culture). It is an overview of different interdisciplinary aspects of loneliness in subject literature (theology, philosophy, literary studies,
pedagogy, psychology, sociology, family sciences). 5. Practical implications. Results of analysis may be used e.g. in the discussion in
social pedagogy, pedagogy of culture, and catholic pedagogy. 6.
Social implications. The results of analysis related to phenomenon
of loneliness in society. 7. The originality of the article (new value,
novelty). The paper shows issues of loneliness in new perspective
of metaphysical realism (realistic philosophy). Author shows new
research possibilities of realistic pedagogy of culture against axiological mainstream in pedagogy of culture.
Key words in English: loneliness, man, family, nation (ethnicity), culture, civilization, humanity, methodology of science, realistic philosophy, Lublin School of Philosophy, metaphysical realism,
pedagogy, pedagogy of culture, pedagogical realism, realistic
pedagogy of culture,
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Samotność, niepewność, zagubienie – J. Ortega y Gasset o kulturze
masowej i jej przedstawicielach
Wstęp
Fenomen kultury masowej od dawna stanowi dla badaczy życia społecznego pierwszoplanowy problem dociekań. Kojarzy się
on ze zmaganiami zachodzącymi pomiędzy kulturą elitarną i kulturą niższą, opanowującą niemal całkowicie przestrzeń społeczną
współczesnych zbiorowości. Różnie rozumiane pojęcie kultury masowej często pojawia się w kontekście procesów określanych jako
homogenizacja czy makdonaldyzacja kultury. Nie zawsze jednak
odnajdujemy w tego rodzaju ogólnych analizach rozważania dotyczące człowieka – przedstawiciela umasowionego społeczeństwa i
kultury, szczególnie zaś jego kondycji intelektualnej, emocjonalnej i
moralnej, czy też (inaczej rzecz ujmując) jego mentalności i duchowości. Niniejszy artykuł ma na celu wypełnienie tej luki. Uczynimy
to odwołując się do – niezwykle cenionej we współczesnej filozofii
– myśli hiszpańskiego uczonego, Jose Ortegi y Gasseta.
Jose Ortega y Gasset „jest na gruncie zachodnioeuropejskim
kontynuatorem […] koncepcji kultury duchowej, kultury wyższych, istotnych wartości przeciwstawianych sferze zaspokojenia
praktycznych życiowych potrzeb”1. Jego refleksja filozoficzna zaliczana jest do krytycznego nurtu analiz kultury masowej, postrzeganej jako niepokojące zjawisko podlegające zdecydowanie negatywnej ocenie. Zasadniczym motywem przyjętego przez niego stanowiska jest „charakterystyczny dla naszych czasów zamęt i ogólna dezorientacja […] Wyparowały już resztki […] tradycji. Dawne
modele, normy, wzory nie mają już zastosowania. Musimy teraz
rozwiązywać swoje problemy bez aktywnego udziału przeszłości
[…] czy to w dziedzinie sztuki, czy nauki, czy polityki”2, czy też w
A. Kłoskowska, Kultura masowa. Krytyka i obrona, PWN, Warszawa 1980, s. 259.
J. Ortega y Gasset, Sztuka w czasie teraźniejszym i przeszłym [w:] J. Ortega y
Gasset, Dehumanizacja sztuki i inne eseje, tłum. P. Niklewicz, Wydawnictwo Czytelnik, Warszawa 1980, s. 277.
1
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ramach naszej indywidualnej egzystencji – egzystencji istoty ludzkiej uwikłanej w dylematy i wyzwania współczesności.
1. Społeczeństwo masowe jako typ idealny
W bogatej literaturze przedmiotu na temat korzeni oraz dróg
rozwoju kultury masowej, dość zgodnie podkreśla się, iż należy ją
umiejscowić na gruncie specyficznego typu zbiorowości. „Społeczeństwa, z których wyrasta kultura masowa, bywają często […]
nazywane masowymi społeczeństwami”3, tzn. społeczeństwami
anonimowymi, zatomizowanymi, pozbawionymi tradycyjnych
więzi zapewniających jednostce poczucie przynależności oraz poczucie bezpieczeństwa w ramach jej wspólnoty. Jednocześnie są
one efektem procesów industrializacji i urbanizacji, odciskających
swe piętno na współczesnych skupiskach ludzkich, niezwykle odmiennych od tych charakterystycznych dla poprzednich faz społecznego rozwoju. „Wielkie i zurbanizowane społeczeństwa przemysłowe […] wykształciły typ więzi społecznej różny od typu dominującego przez wieki w rolniczych krajach Europy. Za względu
na tę przemianę zaczęto nazywać je społeczeństwami mas lub społeczeństwami masowymi […] kulturę masową interpretuje się często jako twór masowego społeczeństwa”4.
Jak zauważa A. Kłoskowska, pojęcie społeczeństwa masowego stanowi konstrukcję teoretyczną, którą można traktować jako
pewien – pojmowany zgodnie z klasyczną koncepcją Maxa Webera
– „typ idealny”, przedstawiający określoną formę bytowania istot
ludzkich, zrzeszonych w ramach organizacji społecznej cechującej
się specyficznymi wyznacznikami. Podobnie opisywać można np.
typ idealny określonego sposobu sprawowania władzy, jakiejś instytucji życia publicznego etc. Zakłada się tutaj, że „jest on konstruowany dla celów badawczych i teoretycznych przez uwypuklanie […] pewnych właściwości […] Typ idealny może być użytecznym narzędziem ułatwiającym wyodrębnienie grupy zjawisk i
poznawania ich charakteru”5. Mówiąc zatem o typie idealnym w
A. Kłoskowska, Kultura masowa. Krytyka i obrona, op. cit., s. 101.
Tamże, s. 101.
5 Tamże, s. 134.
3
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kontekście rozważań nad społeczeństwem masowym i jego kulturą, należy podkreślić, iż w weberowskiej teorii poznania odnajdujemy zastrzeżenie na mocy, którego należy traktować „obraz idealny” czy też „typ idealny” danego zjawiska jako twór myślowy odnoszony do rzeczywistości, lecz jednocześnie nie należy się spodziewać możliwości jego zdiagnozowania w czystej postaci. „Istota
typu idealnego sprowadza się do tego, że nie jest jakimś wyodrębnionym fragmentem rzeczywistości historycznej. Nie można go
także uznać za pojęcie przedstawiające konkretne […] relacje przyczynowe. Ma on w zamierzeniu jedynie umożliwić poznanie tej
rzeczywistości. Typ idealny powstaje przez świadome […] spotęgowanie myślowe określonych elementów rzeczywistości”6. Takie
stanowisko koresponduje z filozoficzną optyką J. Ortegi y Gasseta,
analizującego i uwypuklającego różnorodne komponenty konstrukcji „typu idealnego” kultury masowej oraz „anatomii” masowego człowieka.
2. Kultura masowa i jej przedstawiciele
Badanie kultury, jej istoty oraz wytworów, sposobów jej oddziaływania na kształt życia zbiorowego etc., stanowi domenę naukowych eksploracji w ramach wielu dyscyplin naukowych. Z tego
powodu wskazać można różnorodne sposoby definiowania, klasyfikowania i opisywania specyfiki rozmaitych typów kultury na
gruncie wielu perspektyw badawczych. Są one dobrze znane i wielokrotnie przywoływane na kartach powszechnie dostępnych opracowań7, zatem nie będzie celowym ich powielanie w niniejszym
artykule. W tym miejscu interesować nas będzie pewien szczególny
typ kultury, jakim jest kultura masowa.
Kultura masowa „nie jest zjawiskiem ostatniej doby […] i
niemal od początku swego istnienia stała się przedmiotem krytycznych refleksji i niepokoju intelektualnych sfer”8 reprezentująM. Augustyniak, P. Polaczuk, Typy idealne panowania. Założenia epistemologiczne i metodologiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego,
Olsztyn 2010, s.167.
7 Zob. M. Gruchoła, Kultura w ujęciu socjologicznym, „Roczniki Kulturoznawcze” 2010, T. 1.
8 A. Kłoskowska, Kultura masowa. Krytyka i obrona, op. cit., s. 94.
6
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cych szeroko ujmowany obszar nauk humanistycznych. Szczególną
uwagę poświęcimy tu dociekaniom o charakterze filozoficznym,
stanowiących pewien ogólny fundament dla dalszych socjologicznych, psychologicznych czy kulturoznawczych analiz wybranych
zjawisk i procesów zachodzących w ramach kultury masowej. Odwołamy się do refleksji filozoficznej J. Ortegi y Gasseta –myśliciela,
który zasłynął tezą o buncie mas dokonującym się w łonie współczesnej kultury. Jest oczywistym, iż nie wszystkie jego propozycje
zachowały do dziś swoją aktualność. Jednakże, są również takie
fragmenty proponowanej przez niego wizji społeczeństwa i kultury
masowej, które warto na nowo poddawać analizie i ocenie. Z pewnością takim elementem jego filozofii jest nieczęsto przywoływany
w komentarzach i opracowaniach wątek samotności, lęku i zagubienia, pojmowanych jako swoiste wyznaczniki egzystencji ludzkiej
w realiach umasowionej kultury.
Punktem wyjścia diagnozy stanu społeczeństwa i kultury w
ujęciu J. Ortegi y Gasseta jest stwierdzenie uświadamiające nam, że
dzisiaj (inaczej niż w minionych fazach życia zbiorowego) ludzie
„zastają wszystko gotowe, będące do ich dyspozycji, ogólnie dostępne jak słońce i powietrze”9, lecz powyższa sytuacja – jego zdaniem – musi napawać niepokojem, gdyż jednocześnie ujawniają się
pewne niekorzystne skutki tej, wydawałoby się niezwykle komfortowej na pierwszy rzut oka, okoliczności. Jak bowiem zauważa
hiszpański myśliciel: „żyjemy w epoce, którą cechuje poczucie olbrzymich możliwości realizacji, ale która nie wie, co ma realizować
[…] czuje się zagubiona w nadmiarze własnych możliwości […] o
naszej epoce można powiedzieć […] że ma wszystkie talenty z wyjątkiem talentu posługiwania się nimi”10. Biorąc pod uwagę eksplozję rozwoju technicznego, lawinowy wzrost produkcji, mobilność
oraz możliwości komunikowania współczesnego społeczeństwa, a
także wszelkie inne czynniki ułatwiające nam co prawda egzysten9 J. Ortega y Gasset, Wstęp do anatomii człowieka masowego [w:] J. Ortega y
Gasset, Bunt mas i inne pisma socjologiczne, tłum. P. Niklewicz, H. Woźniakowski,
PWN, Warszawa 1982, s. 64.
10 J. Ortega y Gasset, Rozrost życia [w:] J. Ortega y Gasset, Bunt mas i inne pisma socjologiczne, op. cit., s. 45.
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cję, lecz zarazem nie wznoszące naszej kultury duchowej na wyższe poziomy, należy przyznać autorowi Buntu mas… rację. Rację
ma on również wówczas, gdy w odniesieniu do dziedziny duchowej naszego życia społeczno-kulturowego konstatuje, że nastąpiła
w niej „niezwykła nadprodukcja idei, książek i dzieł sztuki, prawdziwa inflacja kulturalna. Powstało coś, co […] moglibyśmy nazwać >>kapitalizmem kulturalnym<<, współczesnym aspektem
bizantynizmu. Produkowano, aby produkować, nie troszcząc się o
konsumenta […] I, jak to się zdarza w kapitalizmie, rynek został
nasycony i nadszedł kryzys”11.
Kompleksowe scharakteryzowanie wszelkich rysów dzisiejszej umasowionej i pogrążonej w kryzysie kultury znacznie wykraczałoby poza temat naszych rozważań, dlatego poprzestaniemy
tylko na przywołaniu tych wyznaczników, które bezpośrednio łączą się z problematyką zakreśloną w tytule artykułu. Są to przede
wszystkim:
• ahistoryczność zachowań społecznych dzisiejszych pokoleń
kształtujących współczesną kulturę i społeczeństwo,
• barbarzyństwo jako stan upadku i cofnięcia się do najwcześniejszych etapów egzystencji,
• hermetyczność intelektualna przedstawicieli masowej kultury.
Ahistoryczność jako cecha działania reprezentantów umasowionej kultury objawia się w postaci niewdzięczności i braku szacunku wobec wysiłków poprzednich generacji oraz owoców ich
starań. Jest to najpoważniejsza ułomność zbuntowanej masy.
„Niewdzięcznik zapomina, że większa część tego, co posiada, nie
jest jego dziełem, lecz dostała mu się niejako w prezencie po tych,
którzy się natrudzili, aby to stworzyć […] Jest to dlań spontaniczny
dar natury i równie jak ona – w jego pojęciu – niezniszczalny. Dlatego nie potrafi korzystać z dobrodziejstw, jakie napotyka, i w
mniejszym lub większym stopniu je zatraca”12. W metaforycznym
obrazie społeczeństwa masowego J. Ortega y Gasset eksponuje po11 J. Ortega y Gasset, Wejście w siebie i alteracja [w:] J. Ortega y Gasset, Bunt
mas i inne pisma socjologiczne, op. cit., s. 354.
12 J. Ortega y Gasset, Po co wracamy do filozofii?, tłum. E. Burska, M. Iwińska,
A. Jancewicz, Wydawnictwo SPACJA, Warszawa 1992, s. 226.
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stać zbiorowego bohatera, którego najcelniej opisać można przy
pomocy określeń takich jak: „rozkapryszone dziecko”, „niefrasobliwy konsument”, „nieodpowiedzialny marnotrawca” etc. Nie
szanując tradycji oraz osiągnięć tych, którzy ową tradycję tworzyli,
człowiek masowy staje się ahistorycznym podmiotem bez więzi z
przeszłością. Przy czym, nie doznaje on z tego powodu najmniejszego poczucia winy, bowiem w żadnym stopniu nie czuje łączności z przeszłymi pokoleniami. Powyższa diagnoza prowadzi hiszpańskiego filozofa do kolejnego wniosku dotyczącego głębokiego
barbarzyństwa, w jakim pogrążone są społeczne masy.
W realiach kultury i społeczeństwa masowego „mamy […] do
czynienia z barbarzyństwem w dokładnym tego słowa znaczeniu”13. Barbarzyństwo – jak wiemy – stanowi pewien etap bądź
stan duchowej i materialnej kondycji istot ludzkich mozolnie pokonujących kolejne szczeble społecznego rozwoju. „Człowiek współczesny nie zdaje sobie praktycznie sprawy, że wszystko, co dzisiaj
posiada […] zawdzięcza przeszłości i choćby dlatego należy obchodzić się z nią z wielką uwagą […] a nade wszystko liczyć się z
nią, ponieważ ściśle biorąc, obecna jest w tym, co nam pozostawiła.
Zapominanie o przeszłości […] przynosi skutek, jakiego dzisiaj jesteśmy świadkami: powrotu człowieka do barbarzyństwa”14. Należałoby w tym miejscu doprecyzować – duchowego barbarzyństwa,
bowiem jest oczywistym, że autorowi Buntu mas… nie chodzi o
kwestie przynależące do sfery określanej mianem kultury materialnej (tzn. o rozwój przemysłu, zawansowanie techniki, erupcję wynalazczości ludzkiej), lecz ma on na myśli niekorzystne zmiany obserwowane w ramach kultury symbolicznej współczesnego mu
człowieka. A. Kłoskowska, komentując filozoficzne refleksje J. Ortegi y Gasseta, słusznie stwierdza, że wedle jego koncepcji „na scenę cywilizacji wkroczył […] nowy typ ludzki – człowiek masy, dziki, barbarzyńca. Jego psychiczne właściwości określające charakter
kultury to nihilistyczny stosunek wobec moralności, hedonizm
13 J. Ortega y Gasset, Dlaczego masy wtrącają się do wszystkiego i dlaczego czynią
to tylko w sposób gwałtowny [w:] J. Ortega y Gasset, Bunt mas i inne pisma socjologiczne, op. cit., s. 81.
14 J. Ortega y Gasset, Po co wracamy do filozofii?, op. cit., s. 226.
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przypominający postawę życiową rozpieszczonego dziecka, ciasny
praktycyzm eliminujący głębsze, teoretyczne zainteresowania niezbędne dla postępu nauki”15 i całej ogólnie ujmowanej kultury. Łączy się z tym koncentracja na sobie samym, stan nazywany przez J.
Ortegę y Gasseta wrodzoną hermetycznością duszy. Charakterystyczny jest „demonstrowany przez masy, absurdalny stan ducha:
nie interesuje ich nic poza własnym dobrobytem, a jednocześnie nie
mają poczucia więzi z przyczynami tego dobrobytu […] wierzą
tylko, że ich rola sprowadza się do wymagania istnienia tych ostatnich, jak gdyby chodziło o przyrodzone prawa”16. Konsumpcyjny
stosunek wobec kulturowych osiągnięć własnej zbiorowości staje
się w ten sposób czynnikiem „konserwującym” zamkniętą, hermetyczną umysłowość człowieka masowego.
Zasadniczym rysem charakteru przedstawiciela umasowionej
kultury jest zatem intelektualny hermetyzm17, który może być porównany do szczelnego zamknięcia orzecha w twardej skorupie.
Jest to okoliczność, która powinna napawać nas niepokojem, gdyż
w ostatecznym rozrachunku uświadamia nam ona, jak silnie
współczesny podmiot wyalienowany jest ze swojego społecznego
otoczenia. Przy czym, jak zaznacza hiszpański filozof, nie idzie mu
tutaj „o to, że człowiek masowy jest głupi. Wręcz przeciwnie, dzisiaj jest bystrzejszy i ma większe zdolności intelektualne niż jego
poprzednicy […] Ale zdolności te do niczego mu nie służą […] niejasne poczucie, że je posiada, prowadzi jedynie do tego, że jeszcze
szczelniej zamyka się w sobie, zupełnie ich nie wykorzystując”18.
Stąd wizja J. Ortegi y Gasseta wspólnego nam wszystkim losu
człowieka masowego. Ukazuje on bowiem „oblicze naszej egzystencji jako czegoś pozbawionego korzeni […] zapadanie się […] w
próżnię bez dna, i choć bardzo chcemy, nie mamy się czego chwyA. Kłoskowska, Kultura masowa. Krytyka i obrona, op. cit., s. 258.
J. Ortega y Gasset, Wstęp do anatomii człowieka masowego [w:] J. Ortega y
Gasset, Bunt mas i inne pisma socjologiczne, op. cit., s. 64.
17 J. Ortega y Gasset, Życie szlachetne i życie pospolite albo trud i bezczynność [w:]
J. Ortega y Gasset, Bunt mas i inne pisma socjologiczne, op. cit., s. 74.
18 J. Ortega y Gasset, Dlaczego masy wtrącają się do wszystkiego i dlaczego czynią
to tylko w sposób gwałtowny [w:] J. Ortega y Gasset, Bunt mas i inne pisma socjologiczne, op. cit., s. 78-79.
15
16
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cić”19. Wtrąca to nas – przedstawicieli masowego społeczeństwa i
kultury – nieuchronnie w stan zagubienia i niepewności.
3. Życie ludzkie jako dramat
Niepewność, zagubienie i samotność stanowią charakterystyczny rys tych przemyśleń J. Ortegi y Gasseta, które lokują się w
ramach jego oryginalnej refleksji na temat kondycji oraz istoty egzystencji człowieka. W opracowaniach z zakresu historii filozofii
jego poglądy traktowane są jako znaczący element współczesnej
myśli filozoficznej i socjologicznej. Rozważania hiszpańskiego
uczonego, które ogólnie scharakteryzować można jako „specyficzną odmianę szeroko rozumianego egzystencjalizmu, są wszechstronnie analizowane na całym świecie”20.
J. Ortega y Gasset, opisując meandry zarówno indywidualnej,
jak i zbiorowej egzystencji człowieka, daje wyraz swojemu przeświadczeniu o nieprzewidywalności ludzkich losów. Łączy się z
tym dramatyczna pozycja podmiotu doświadczającego permanentnego zagrożenia i braku poczucia bezpieczeństwa. „Wszystko,
dosłownie wszystko jest w dziejach możliwe, zarówno zwycięski,
niczym nie ograniczony postęp, jak i okresowa regresja. A dzieje się
tak dlatego, że życie, zarówno indywidualne, jak i zbiorowe, osobiste, jak i historyczne, jest […] elementem wszechświata, którego
istotą jest zagrożenie. Składa się ono z samych niebezpieczeństw.
Dokładnie rzecz biorąc jest ono dramatem”21. Owa dramatyczność
życia najwyraźniej przejawia się w sytuacjach, które stawiają człowieka przed dylematem wyboru. Jak wiemy, każdy wybór niesie
za sobą konsekwencje, które przesądzać będą o dalszych kierunkach naszej człowieczej wędrówki, dalszej realizacji indywidualnego projektu życia. Wypełnienie treścią własnego projektu życia
wymaga od podmiotu dokonywania odpowiednich wyborów w
odpowiednim miejscu i czasie. Jak stwierdzał J. Ortega y Gasset,
J. Ortega y Gasset, Po co wracamy do filozofii?, op. cit., s. 224.
E. Górski, Człowiek w filozofii Unamuna i Ortegi y Gasseta [w:] E. Górski
(red.), Problemy człowieka we współczesnej myśli hiszpańskiej, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1982, s. 63.
21 J. Ortega y Gasset, Prymitywizm i technika [w:] J. Ortega y Gasset, Bunt mas i
inne pisma socjologiczne, op. cit., s. 89.
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egzystencja ludzka oznacza „trudność polegającą na problematyczności swych zadań. W każdym momencie życia człowieka pojawiają się przed nim różne możliwości”22, które może wykorzystać
(bądź odrzucić) tylko on sam. Niekiedy staje się to przerastającym
go wyzwaniem, obarczonym nieprzewidywalnymi konsekwencjami. Stąd teza autora Buntu mas… o problematyczności i nieprzewidywalności życia. „Życie ludzkie jest i możliwością i problemem,
gdyż w swej istocie jest zawsze nieprzewidywalne […] Każdy wybór jest dramatyczny, nie tylko kierunku życia, roli, jaką jednostka
pragnie odegrać w świecie, ale także dlatego, że wybór jest ciągle
dokonywany: co robić […] w każdej następnej chwili”23 naszego
niepewnego życia.
4. Niepewność ludzkiej egzystencji
Egzystencjalistyczna filozofia J. Ortegi y Gasseta zawiera niezwykle interesujące i wciąż aktualne wypowiedzi na temat stanu,
który określić możemy jako niepewność i zagubienie człowieka w
realiach współczesnej kultury masowej. Przesłanką wyjściową
rozważań hiszpańskiego uczonego jest teza, zgodnie z którą „niepewność należy […] do istoty ludzkiej kondycji. Dlatego tak trafne
jest zdanie […] >>Pewna jest dla mnie tylko niepewność<<. Żadna
ludzka zdobycz nie jest trwała”24. Przy czym, założenie to w pierwszej kolejności odnosi się nie tyle do bytu indywiduum, do konkretnego człowieka i stanu jego posiadania. Słowa te dotyczą ludzkości jako takiej, bowiem „nawet to, co wydaje nam się w pełni
osiągnięte i ustalone, może zniknąć w ciągu niewielu pokoleń.
Rzecz określana mianem >>cywilizacji<<, czyli wszystkie […]
udogodnienia dla ciała i ducha […] wszystkie cnoty i dyscypliny
[…] stanowią […] pewien zespół czy system zabezpieczeń, jaki
człowiek zbudował sobie niczym tratwę, aby się jej uczepić podczas pierwszej […] katastrofy […] Historia opowiada nam o niezli22 E. Górski, Człowiek w filozofii Unamuna i Ortegi y Gasseta [w:] E. Górski
(red.), Problemy człowieka we współczesnej myśli hiszpańskiej, op. cit., s. 82.
23 R. Gaj, Ortega y Gasset, Wiedza Powszechna, Warszawa 2007, s. 80.
24 J. Ortega y Gasset, Wejście w siebie i alteracja [w:] J. Ortega y Gasset, Bunt
mas i inne pisma socjologiczne, op. cit., s. 346-347.
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czonych okresach regresu, dekadencji i degeneracji”25. Powyższa
konstatacja stanowi podstawę dla ambiwalentnej oceny dalszych,
niepewnych dziejów człowieka. Uwidacznia się w niej egzystencjalistyczne nachylenie całej refleksji J. Ortegi y Gasseta – odnajdujemy tu zdecydowanie więcej pesymizmu niż optymizmu. Mówi on
bowiem o tym, że „określenie odczucia, jakie ma nasza epoka wobec samej siebie, nie jest rzeczą łatwą: uważa się za lepszą od pozostałych, a jednocześnie czuje się początkiem czegoś, zarazem nie
będąc wcale pewną, czy to nie agonia […] Pełna sił, a zarazem niepewna swego przeznaczenia”26. Tak samo niepewny własnego
przeznaczenia jest człowiek pojmowany jako samotne indywiduum. „Być człowiekiem to znaczy znajdować się stale na krawędzi
nie bycia nim, znaczy być żywym problemem […] być ze swej istoty dramatem”27. Brak kontroli nad własnym życiem, niepewność co
do jego zasadniczych kierunków i celów koresponduje z psychicznym poczuciem, który przez hiszpańskiego filozofa określany jest
jako dezorientacja i zagubienie podmiotu znajdującego się w obliczu nieodwracalnej dekompozycji dawnego ładu społecznokulturowego.
5. Zagubienie w przestrzeni umasowionej kultury
Charakteryzując stan zagubienia współczesnego człowieka
należy usytuować go w realiach – podlegającego głębokiej transformacji – zachodniego społeczeństwa. „Wyobraźmy sobie okres
przejściowy, w którym wzniosłe cele […] utraciły swój blask, powab i powagę, a w którym nowe, mające je zastąpić, nie uzyskały
jeszcze dostatecznej wyrazistości mocy. W takich okresach nasz
krajobraz traci swą spójność […] nasze kroki również będą niepewne, gdyż przemieszczają się i zamazują nam punkty zasadnicze
[…] Człowiek Zachodu jest całkowicie zdezorientowany, nie wie
ku jakim gwiazdom kierować ma swe życie”28. Metaforycznie opisana sytuacja zagubienia przez człowieka jego „szczęśliwej gwiazTamże, s. 347.
J. Ortega y Gasset, Poziom naszych czasów [w:] J. Ortega y Gasset, Bunt mas i
inne pisma socjologiczne, op. cit., s. 36.
27 J. Ortega y Gasset, Wejście w siebie i alteracja [w:] J. Ortega y Gasset, Bunt
mas i inne pisma socjologiczne, op. cit., s. 346.
28 J. Ortega y Gasset, Po co wracamy do filozofii?, op. cit., s. 81.
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dy” skutkuje dojmującymi konsekwencjami zarówno w społecznym, jak i psychologicznym wymiarze egzystencji.
Działalność ludzi jako istot społecznych zmierzać ma – jak
wiadomo – do zaspokojenia istotnych dla nich potrzeb oraz realizacji ich interesów. Aby osiągnąć powyższe cele każda jednostka kreśli pewien ogólny scenariusz zawierający wizję jej własnego, indywidualnego życia oraz zasadnicze kroki, które należy przedsięwziąć dla jego urzeczywistnienia. Obiera również realne do zastosowania i skuteczne (w jej ocenie) strategie pomocne w osiągnięciu
życiowych dążeń, sformułowanych w powyższym scenariuszu.
Według J. Ortegi y Gasseta, w warunkach kultury i społeczeństwa
masowego obserwujemy dużo bardziej skomplikowany przebieg
egzystencji ludzkiej. „Człowiek masowy to człowiek, którego życie
nie ma wytkniętego celu, a on sam bezwładnie i bezwolnie dryfuje”29 nie wiedząc w jakim kierunku powinno rozwijać się jego życie. Z czasem ów „brak azymutu”, niemożność zorientowania egzystencji względem konkretnej drogi i celu życiowego staje się problemem coraz silniej domagającym się rozwiązania. Jednostka odkrywa, że nie dysponuje nieograniczonym zakresem czasu umożliwiającym mozolne poszukanie odpowiedzi na egzystencjonalne
pytania, dylematy i wyzwania. Jak stwierdza autor Buntu mas…, w
realiach kultury masowej każdy podmiot wcześniej czy później
zauważa, że jego „życie jest […] pośpiechem i musi w trybie pilnym ustalić, czemu ma się podporządkować […] wraz z pierwszym wstrząsem rusztowania podpierającego naszą cywilizację –
nauki i ekonomii, moralności i polityki – człowiek odkrył, że nie
ma własnych prawd oraz jasnego i pewnego poglądu na żadną z
zasadniczych spraw”30.
Psychologiczne implikacje poczucia zagubienia doświadczanego przez członków masowego społeczeństwa ukazywane są
przez znawców problemu w kontekście procesów formowania tożsamości danego podmiotu. Jest oczywistym, że nie kształtuje się
ona w absolutnej próżni społecznej. Człowiek masowy, poddany
J. Ortega y Gasset, Dane statystyczne [w:] J. Ortega y Gasset, Bunt mas i inne
pisma socjologiczne, op. cit., s. 51.
30 J. Ortega y Gasset, Po co wracamy do filozofii?, op. cit., s. 181.
29
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ogromnej liczbie (nieraz sprzecznych) bodźców umasowionej kultury staje w obliczu zagrożenia, które opisać można jako poważne
naruszenie zrębów tożsamości pod wpływem postępującej dezorientacji i zagubienia w otaczających go realiach. „Zauważone […]
przez filozofów zagubienie się człowieka we współczesnym świecie powoduje zatracenie tożsamości indywidualnej”31, co wiąże się
niejednokrotnie z poczuciem mentalnej pustki, czy wręcz osamotnienia w niezrozumiałym dla człowieka świecie.
6. Zasadnicze aspekty samotności
Analizując najistotniejsze wyznaczniki współczesnej kultury
masowej nie można zatem pominąć zjawiska, które na trwale usytuowało się w „kulturowym bagażu” istot ludzkich. Nie da się dziś
pominąć faktu, że w stosunku do poprzednich etapów społecznego
bytowania, staliśmy się ludźmi, którym nieraz doskwiera poczucie
samotności. Codzienne interakcje i tradycyjne więzi społeczne nie
gwarantują mam pełnego zaspokojenia potrzeby afiliacji. Przeciwnie, będąc uwikłanym w niezliczoną liczbę zależności i kontaktów
społecznych, coraz częściej doświadczamy stanu wykorzenienia
bądź alienacji z własnego otoczenia, wspólnoty oraz kultury. Charakterystyczne dla przedstawicieli umasowionego społeczeństwa i
kultury jest „poczucie społecznej izolacji, stan psychospołeczny,
który skłonił jednego z popularnych autorów amerykańskich do
określenia współczesnej masowej społeczności jako >>samotnego
tłumu<<”32.
Samotność można analizować ukazując różne jej wymiary.
Psychologowie mówią o samotności emocjonalnej człowieka, badacze życia zbiorowego o jego samotności społecznej, filozofowie
przywołują problem samotności egzystencjalnej.
Znakiem czasów współczesnych jest samotność emocjonalna.
„Samotność emocjonalna wiąże się z brakiem albo utratą […] więzi

J. Gajda, Antropologia kulturowa, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń
2003, s. 101.
32 A. Kłoskowska, Kultura masowa. Krytyka i obrona, op. cit., s. 132.
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psychologicznej”33 z członkami naszego otoczenia (rodziną lub innymi bliskimi nam osobami). Trzeba mieć na uwadze, iż w perspektywie problemów ciągłości i trwania społeczeństwa, szczególnie młode jednostki płacą niezwykle wysoką psychologiczną cenę
związaną z doświadczeniem samotności w okresie dzieciństwa i
adolescencji. Takie osoby w dorosłym życiu zmagają się z dużymi
trudnościami w próbach nawiązywania dojrzałych, stabilnych relacji międzyludzkich wymagających emocjonalnego zaangażowania
oraz psychicznej bliskości. Znajduje to swoje odzwierciedlenie w
statystykach rozwodowych oraz wzrastającej popularności stylów
życia określanych przez socjologów rodziny jako single life, kohabitacja czy LAT (Living apart together – życie razem, ale oddzielnie).
Coraz silniej kształtują one pejzaż społeczeństwa masowego,
szczególnie zaś społeczeństwa wielkich aglomeracji miejskich, które „przy dużym zagęszczeniu fizycznym charakteryzuje się […]
rozluźnieniem faktycznych społecznych związków. Ludzie potrącający się łokciami w tłumie ulicznym i stłoczeni w autobusie […]
są bardzo odlegli od siebie w sensie psychospołecznym […] Mimo
stłoczenia w przestrzeni fizycznej zachowują oni między sobą dystans społeczny; izolują się od siebie wzajem warstwą obojętności,
braku zainteresowania”34, co w ostatecznym rozrachunku oznacza
egzystencję w stanie samotności społecznej.
Samotność społeczna może być – jak wiemy – udziałem każdej
jednostki funkcjonującej na co dzień w określonym środowisku
rodzinnym, środowisku pracy i wspólnocie lokalnej. Nie wynika
ona bowiem z fizycznego oddzielenia od innych podmiotów życia
zbiorowego, lecz wypływa ona z poczucia „niepokoju, pustki.
Człowiek odczuwa, że znajduje się na marginesie życia. Potrzebuje
wtedy nie tyle głębokiego związku z jedną osobą, ile grupy akceptujących ją przyjaciół i umiejętności współżycia w grupie”35, w której może się poczuć ważną cząstką, istotną dla wszystkich innych
jej członków. Obrazowo możemy stwierdzić, że samotność spo33 S. Kozak, Patologie wśród dzieci i młodzieży. Leczenie i profilaktyka, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2007, s. 123.
34 A. Kłoskowska, Kultura masowa. Krytyka i obrona, op. cit., s. 129.
35 S. Kozak, Patologie wśród dzieci i młodzieży. Leczenie i profilaktyka, op. cit., s. 123.
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łeczna to samotność współczesnych blokowisk, samotność anonimowego sąsiedztwa, samotność rozproszonych rodzin.
Samotność egzystencjalna kojarzy się z najdalej idącym poczuciem izolacji podmiotu. Często łączy się ono z poczuciem zagubienia aksjologicznego (jak w przypadku samotności moralnej),
gdy człowiek odkrywa trudny do zaakceptowania fakt, iż jego własny, indywidualny scenariusz i projekt życia nie koresponduje w
odpowiednim stopniu z tym preferowanym w jego wspólnocie. W
efekcie podmiot taki konstatuje, iż „życie nie ma dla niego sensu
ani celu”36, ani też – co gorsza – nie ma wspólnych punktów odniesienia w postaci podzielanych norm, wartości czy innych szeroko
ujmowanych powszechników aksjologicznych, obowiązujących
zarówno indywiduum, jak i całe społeczeństwo. Wówczas chyba w
najbardziej dojmujący sposób „jednostka czuje się samotna wśród
ludzi”37.
7. Samotność w ujęciu J. Ortegi y Gasseta
Samotność stanowi zatem wyrazisty emblemat dzisiejszej masowej kultury. Jest bowiem ona „jednym z produktów współczesnej cywilizacji […] Przeżywa ją w mniejszym lub większym stopniu i zakresie prawie każdy człowiek. Istota i przyczyny […] są
złożone i nie łatwe do jednoznacznej oceny”38. Jednym z możliwych sposobów wyjaśnienia złożoności pojęcia „samotność” może
być filozofia J. Ortegi y Gasseta.
W refleksji autora Buntu mas… samotność ujmowana jest jako
charakterystyczna cecha społeczno-kulturowej kondycji człowieka.
Objaśniając fenomen samotności każdego podmiotu, hiszpański
filozof posługuje się pojęciem monady, zaczerpniętym z filozofii G.
Leibniza. Monada najogólniej jest określana jako elementarny
komponent rzeczywistości, który jednocześnie pozostaje niedostępny jakimkolwiek oddziaływaniom zewnętrznym. Monady,
według XVII-wiecznego uczonego, „to indywidualne substancje, z
których składa się prawdziwy byt […] są jednostkami prostymi […]
S. Kozak, Patologie wśród dzieci i młodzieży. Leczenie i profilaktyka, op. cit., s. 123.
J. Gajda, Antropologia kulturowa, op. cit., s. 101.
38 Tamże, s. 99.
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prawdziwymi atomami”39. Przywołując ideę Leibniza, warto potraktować monadę jako metaforę odzwierciedlającą istotę egzystencji ludzkiej. Monady funkcjonują szczelnie odgrodzone od siebie,
bez wspólnych obszarów bytowania, bez wzajemnych kontaktów.
Monady charakteryzują się zatem hermetycznością, o której wspominaliśmy już w kontekście zamkniętej duszy człowieka masowego. „Najlepszym tłumaczeniem kluczowego terminu – monada – nie
jest >>jednostka<< ani nawet >>jedyność<<. Monady nie mają
okien. Są zamknięte w samych sobie […] koncepcję Leibniza wyraziłoby się najlepiej nazywając monadę >>samotnością<<”40. Stąd –
jak wynika z powyższego wywodu – nie należy zakładać, iż samotność monady stanowi konsekwencję jej pojedynczego występowania w świecie. Jest bowiem zgoła odwrotnie. Określona liczebność monad nie ma związku z problemem eskalacji ich samotności, bowiem „absolutna samotność życia ludzkiego […] nie polega na tym, iżby naprawdę nic poza nim nie istniało. Wprost przeciwnie: istnieje całe uniwersum wraz z całą swą zawartością. Istnieje więc nieskończenie wiele rzeczy, lecz […] pośród nich człowiek
w swej najgłębszej rzeczywistości jest sam […] samotność jest zawsze czyjąś samotnością, to znaczy jest pozostawaniem samemu”41 w
sąsiedztwie równie samotnych monad. Pogłębiający się wraz z
upływem życia zakres doświadczenia życiowego wskazuje coraz
bardziej pesymistyczny scenariusz dalszej egzystencji podmiotu.
Należy liczyć się z utrwalonym stanem samotności. Samotność towarzyszy nam w dobrych i złych wydarzeniach życiowych. W ten
sposób mamy jednak szansę na wgląd wewnątrz samego siebie
oraz pogłębioną autorefleksję wokół najistotniejszych spraw, celów
i zadań projektu, jakim jest każdy indywidualny byt. „W miarę, jak
opanowujemy życie i zaczynamy je znać, stwierdzamy […] że
istotną część naszego życia musimy przeżywać w samotności oraz
że jedynie w samotności jesteśmy swoją prawdą”42.
W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, T. 2, PWN, Warszawa 1990, s. 77.
J. Ortega y Gasset, Życie osobowe [w:] J. Ortega y Gasset, Bunt mas i inne pisma socjologiczne, op. cit., s. 376-377.
41 Tamże, s. 375.
42 Tamże, s. 377.
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Niezwykle interesującym fragmentem refleksji J. Ortegi y Gasseta są jego rozważania dotyczące zabiegów człowieka podejmowanych w celu przekroczenia granic samotnej monady, w jakich
upływa jego egzystencja. Nie są to proste przepisy umożliwiające
natychmiastową integrację z równie samotnym społeczeństwem.
Nie każdy je w swoim życiu w satysfakcjonujący sposób zrealizuje.
Jednakże podejmujemy nasze wysiłki, bowiem „na dnie samotności
pojawia się wciąż tęsknota za czyjąś obecnością. Jej najpełniejszym
wyrazem jest miłość”43. Różnorodnym wymiarom miłości hiszpański filozof poświęca wiele uwagi. Pisze on na ten temat osobny
zbiór esejów dotyczących możliwych odmian miłości, jej charakterystycznych cech oraz znaczenia w życiu kobiet i mężczyzn. Jak
stwierdza J. Ortega y Gasset w pracy zatytułowanej Szkice o miłości:
„winniśmy […] rozważać zjawisko miłości w jego różnorakich
aspektach. Nie tylko mężczyzna kocha kobietę lub kobieta kocha
mężczyznę, ale miłujemy również sztukę czy naukę, matka kocha
dziecko, a człowiek wierzący miłością obdarza Boga”44. Warto w
kontekście tego właśnie dzieła poszukać sposobów przeżycia dramatycznej i samotnej egzystencji, jaka przypadła w udziale istocie
ludzkiej. Dawanie i przyjmowanie miłości może być najlepszą drogą życia samotnej jednostki, gdyż – jak czytamy w Szkicach… – „miłość otacza obiekt życzliwością”45, w efekcie daje zatem nadzieję na
częściowe choćby wydobycie się ze stanu samotności. Dlatego też
„pragniemy znaleźć kogoś, czyje życie stopiłby się bez reszty z naszym i dokonujemy w tym celu najróżniejszych wysiłków. Jednym
z nich jest przyjaźń. Ale największy spośród nich nazywamy miłością. Prawdziwa miłość jest przede wszystkim próbą wymiany
dwóch samotności”46 w pełnym zagrożeń i niepewności świecie.
Zakończenie
T. Gadacz, Historia filozofii XX wieku, T. 1, Wydawnictwo Znak, Kraków
2009, s. 178.
44 J. Ortega y Gasset, Szkice o miłości, tłum. K. Kamyszew, Wydawnictwo Czytelnik, Warszawa 1989, s. 5.
45 Tamże, s. 14.
46 J. Ortega y Gasset, Życie osobowe [w:] J. Ortega y Gasset, Bunt mas i inne pisma socjologiczne, op. cit., s. 377.
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Zmierzając do konkluzji naszych rozważań przywołajmy po raz
ostatni egzystencjalistyczną wizję życia ludzkiego. Egzystencjaliści
zakładali, iż „człowiek jest tym, czym siebie uczyni […] człowiek jest
odpowiedzialny za to, czym jest”47. Jednocześnie twierdzili oni, że
„życie każdej jednostki, aby być życiem ludzkim, musi mieć sens, i to
>>właściwy sens<< […] Życie ludzkie jest samotne i każdy powinien
sam odgadnąć sens”48 swojej egzystencji. Jest oczywistym, iż słowa te
mogą być w perspektywie aktualnych realiów społecznych niezwykle
różnorodnie interpretowane. Stanowić jednak powinny dla nas –
uczestników kultury i społeczeństwa masowego – inspirację do indywidualnej refleksji dotyczącej teleologii oraz aksjologii naszego
własnego projektu życia.
Streszczenie
Celem artykułu jest analiza zasadniczych aspektów duchowej
egzystencji człowieka funkcjonującego w realiach kultury i społeczeństwa masowego. W artykule autorka rekonstruuje wybrane
wątki filozoficznej refleksji hiszpańskiego uczonego, Jose Ortegi y
Gasseta. Szczególnie istotne znaczenie mają w jego koncepcji cechy
charakterystyczne przedstawicieli kultury masowej, tzn. ahistoryczność zachowań, cofnięcie do stanu barbarzyństwa oraz hermetyczność intelektualna współczesnego człowieka. Egzystencja
ludzka postrzegana jest przez J. Ortegę y Gasseta jako dramat, analizowany w kontekście samotności, niepewności i zagubienia podmiotu, który musi odnaleźć sens swojego życia w zmieniającym się,
pozbawionym kulturowych drogowskazów, pełnym zagrożeń
świecie.
Summary
The aim of the article is an analysis the essential aspects of
spiritual existence of the human which functioning in the reality of
mass culture and society. In the article the author reconstructs the
selected topics of philosophical reflection Spanish scholar, Jose OrJ. P. Sartre, Problem bytu i nicości. Egzystencjalizm jest humanizmem, tłum. M.
Kowalska, J. Krajewski, Wydawnictwo DeAgostini, Warszawa 2001, s. 131-132.
48 R. Gaj, Ortega y Gasset, Wiedza Powszechna, Warszawa 2007, s. 80.
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tega y Gasset. Particularly important in this conception are the
characteristics of representatives of mass culture, that is ahistorical
behavior, return to a state of barbarism and intellectual hermeticity
modern man. Human existence is seen by J. Ortega y Gasset as
drama, analyzed in the context of loneliness, uncertainty and confusion of the entity, which has to find the meaning of his life in a
changing world, in the world without cultural signposts, in the
world full of threats.
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Emilia Kwaśna (KUL)

Samotność, codzienny towarzysz każdego człowieka
Samotność to nieodzowny element ludzkiej egzystencji. Towarzyszy człowiekowi od narodzin aż do śmierci. To pojęcie, które
w sposób realny dotyczy współczesnego człowieka. Stan ten wywołany jest coraz częściej pomimo wdrażanych w życie nowoczesności technologicznych, które mają zapobiec temu zjawisku, niestety konsekwencja jest inna. Samotność dotyka osób w każdym
wieku zarówno dzieci, młodzież, dorosłych czy też osób w wieku
starczym. Na każdym etapie życia może być ona z wyboru jak i z
konieczności. Człowiek jako stworzenie stadne jest zaprogramowane do współpracy i obcowania w wielu płaszczyznach z innym
człowiekiem. Brak owej współpracy stwarza stan różnych odczuć
w zależności od osobowości człowieka.
Literatura pokazuje różne ujęcia leksykograficzne tego pojęcia.
Słownik Języka Polskiego określa samotność jako: „ życie, przebywanie w odosobnieniu, brak towarzystwa, rodziny, bycie samotnym; uczucie samotności; samotność kogoś męczy, dokucza komuś; lękać się, obawiać się samotności; przywyknąć do samotności;
szukać samotności; przeżywać coś w samotności”1.
Samotność może być również definiowana jako: „wyobcowanie, poczucie opuszczenia, izolacji, towarzyszące osobie samotnej;
może być świadomym wyborem i wolą pewnych jednostek lub
wynika z określonej sytuacji losowej (zwykle nagłej, trudnej do zaakceptowania, najczęściej związanej z utratą kontaktu z osobami
najbliższymi na skutek śmierci, choroby, wyjazdu. Samotność może
powodować zachwianie emocjonalne, zobojętnienie, bezradność,
poczucie utraty sił życiowych, pojawienie się sytuacji lękowych,
stanów nerwicowych, depresyjnych, a w skrajnych przypadkach
schizofrenię)”2.
1 M. Szymczak (red.): Słownik języka polskiego. Warszawa 1981, PWN, t. RŻ, s. 98.
2 K. Janus: Słownik pedagogiki i psychologii. Zagadnienia. Pojęcia. Terminy.
Warszawa 2011, Wyd. Buchman, s. 256.
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Według A. Kępińskiego samotność to: „negatywna sytuacja
dla człowieka; jest to przejaw lęku, którego przyczyny tkwią w samym człowieku, ale także są wzmacniane przez czynniki cywilizacyjne, które alienują jednostkę”3. Z punktu widzenia filozoficznego
i socjologicznego samotność to przede wszystkim: „samotność absolutna – wobec świata, siebie, ludzi i śmierci (Heidegger); - wynik
braku autentycznych więzi między ludźmi (Sartre); - odczucie własnej małości i nieskończoności (Kierkegaard); - wynik „mieć” zamiast „być” (Marcel)”4.
Z pojęciem samotności, bardzo ściśle wiąże się termin człowiek samotny, czyli: „1. żyjący w samotności, w odosobnieniu, zupełnie sobie sam. Pozostać samotnym. 2. spędzany, odbywany w
samotności, bez towarzystwa. 3. znajdujący się na odludziu,
ustronny, odosobniony”5. To również taki, który: „w powszechnym
rozumieniu ujmowany jest dwojako: jako ten, kto jest pozbawiony
bezpośrednio kontaktu z ludźmi (samotny żeglarz) lub jako ten, kto
nie ma żadnej bliskiej mu uczuciowo osoby. Pierwsze określenie
odnosi się zatem do fizycznego oddalenia od ludzi, drugie zaś – do
psychicznego od nich oddalenia, do braku emocjonalnej łączności.
Jan Szczepański odróżnia samotność i osamotnienie jako dwa różne
stany i postaci ludzkiego bytowania. Dowodzi on, iż samotność jest
wyłącznym obcowaniem z sobą samym, ze swym wewnętrznym
światem, natomiast osamotnienie jest brakiem kontaktu z innymi
ludźmi oraz samym sobą”6. Można zatem stwierdzić, iż osamotnienie to: „uczynienie kogoś samotnym, odosobnienie, sieroctwo,
samotność; pustkowie, pustka”7.
Samotność można rozpatrywać w różnych aspektach i może
dotyczyć różnych sfer ludzkiego życia. Dokonując głębszej analizy

T. Gadacz: Wypisy z ksiąg filozoficznych. O samotności. O spotkaniu. Kraków 1995. Wyd. Znak, s. 25.
4 J. Gajda: Wartości w życiu człowieka. Lublin 1997. Wyd. UMCS, s. 173.
5 H. Anderska, Z. Łempicka, S. Skorupka: Mały słownik języka polskiego.
Warszawa 1968. PWN, s. 733.
6 M. Łopatkowa: Samotność dziecka. Warszawa 1983. WSiP, s. 3.
7 K. Skalska: Podręczny słowniczek języka polskiego. Warszawa 1957. Wiedza Powszechna, s. 191.
3
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samotności rozpatrujemy ją jeszcze dokładniej i wtedy staramy się
zgłębić tę wiedzę o bardziej szczegółową i pomocną w życiu.
Rozpatrując definicję samotności, człowieka samotnego i osamotnionego warto wymienić podejścia do pojęcia samotności:
„1. Psychodynamiczne – samotność doświadczana jest jako siła dynamiczna i patologiczna. Samotnicy według przedstawicieli
tego kierunku są apatyczni, pasywni, zdeprawowani i wiążą samotność z przeżyciami z dzieciństwa.
2. Fenomenologiczne – przyczyny samotności leżą wewnątrz
człowieka, w jego przeżyciach i doznaniach, a nie w doświadczeniach wyniesionych z dzieciństwa.
3. Egzystencjonalistyczne – ludzie są z założenia samotni i dlatego samotność ma siłę kreatywną i ułatwiającą, mimo, że jest doświadczeniem bardzo bolesnym dla człowieka.
4. Interakcjonalistyczne – przedstawiciele tego kierunku rozróżniają samotność emocjonalną (brak związków personalnych i
intymnych) i społeczną (brak więzi społecznych i przynależności
do wspólnoty).
5. Poznawcze – na intensywność doświadczania samotności
wpływa postrzeganie jej powodów – pojawia się w miarę jak kontakty społeczne maleją lub stają się mało satysfakcjonujące”8.
Samotność jest wartością, która towarzyszy każdemu człowiekowi bez względu na wiek i sytuacje w której się znajduje, czy
to z wyboru czy też z konieczności. Stan ten może wywoływać
emocje pozytywne i te negatywne, odczucia i wrażenia, które przeżywamy w danej chwili.
W życiu człowieka występują trzy rodzaje samotności. Pierwsza to samotność społeczna. „Samotność jednostki w ujęciu socjologicznym bywa określana jako samotność fizyczna lub społeczna.
Należy rozumieć przez to sytuację charakteryzującą się osłabieniem
lub brakiem więzi naturalnej z człowiekiem, życie niejako w bardzo
luźnym związku ze społeczeństwem lub nawet poza nim. O samotności społecznej można mówić w trzech przypadkach:
- jednostka nie założyła nowej rodziny,
J. Rembowski: Samotność. Gdańska 1992. Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego,
s. 25-26.
8

143

- jednostka założyła nową rodzinę, ale z czasem związki rodzinne (wieź rodzinna) osłabły lub wygasły i nastąpił rozpad;
- jednostka izoluje się lub jest izolowana od społeczeństwa.
W każdej z tych grup da się wydzielić kilka kategorii osób
samotnych. Samotność społeczna może być całkowita lub częściowa. Samotność częściowa dotyczy tej grupy osób, u których brak
jest więzi naturalnych (lub są one zaburzone), ale występują kontakty osobiste trwałe z innymi ludźmi.
Termin samotność społeczna całkowita” odnosi się do osób, u
których brak więzi naturalnej łączy się z brakiem styczności osobistych trwałych. Jest on bliskoznaczny pojęciu „izolacja społeczna”,
inaczej – brak obecności innych ludzi, brak fizycznego kontaktu. W
sytuacji takiej znajduje się więzień, pustelnik. Wydaje się, że i
współcześnie wielu ludzi określiłoby swoje położenie jako stan całkowitej społecznej samotności. Do grupy tej z pewnością zaliczyliby się w pierwszej kolejności ludzie starzy, opuszczeni przez dzieci
i mieszkający samotnie. Kontakty ich z innymi ludźmi są z różnych
przyczyn sporadycznie sformalizowane”9.
Drugim rodzajem samotności, która częściej dotyka współczesnych ludzi jest samotność psychiczna, nazywana inaczej osamotnieniem. „Z samotnością społeczną jednostki łączy się jej samotność
psychiczna. Związek ten nie ma jednak cech prostej zależności
przyczynowo – skutkowej. Samotność społeczna można zaobserwować i określić, natomiast samotności psychicznej nie daje się
rozpoznać jak zjawiska obiektywnej rzeczywistości społecznej, jest
ona bowiem związana ze sferą indywidualnych, subiektywnych
odczuć jednostki.
Samotność psychiczną można najprościej określić jako stan braku więzi psychicznej – bliskiego kontaktu z drugim człowiekiem. Bliski kontakt zaspokaja w dużej mierze potrzebę uznania, wzmaga poczucie bezpieczeństwa. Biorąc pod uwagę rodzaj kontaktów i osób, z
którymi są utrzymywane, W. Łukaszewski (1984) wyodrębnił dwie
kategorie samotności – obiektywną i subiektywną.

J. Śnieciński: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. Warszawa 2006. Wyd.
Akad. „Żak”, s. 652.
9
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Pierwszym kryterium są kontakty z innymi ludźmi. Według
tego kryterium nie ma ludzi obiektywnie samotnych, ponieważ
każdy utrzymuje jakieś kontakty. Poczucie osamotnienia zależy od
ich rodzaju i osób, z którymi utrzymywane są styczności. Ważne
jest, aby podmiot był traktowany jako autonomiczna osobowość i
kontakty były trwałe, powtarzalne. Przelotność i krótkotrwałość nie
chroni przed uczuciem samotności. Obojętność uczuciowa wobec
ludzi, z którymi jednostka kontaktuje się, pogłębia jej subiektywne
odczucie samotności.
Drugim kryterium jest „obecność w pamięci” innych osób.
Najbardziej znaczące są osoby ważne dla podmiotu i pamiętające o
nim przy szczególnych okazjach. Jeśli tak nie jest, wzmaga się
uczucie samotności. Dzieje się tak również, gdy jednostka nie jest
przekonana, że jest w pamięci innych (drugi poziom samotności).
Trzecie kryterium to: „przedmiotowość – podmiotowość”. Jeżeli człowiek jest instrumentem, podmiotem dla innych, jest wtedy
obiektywnie samotny, może odczuwać swoją samotność lub nie, w
zależności od przekonania o własnej przedmiotowości”10.
Ostatnim rodzajem samotności, która dopełnia dwie wcześniej
wymienione jest samotność moralna. Jest ona potrzebna: „do prawidłowego funkcjonowania osobowości, poza zaspokajaniem bliskiego kontaktu, potrzebna jest orientacja sensu życia (swoista filozofia życiowa). Pozwala ona ukierunkować działania człowieka,
niezależnie od jego pozycji wśród ludzi, na cele dalekosiężne, na
możliwość zrozumienia i zaaprobowania sensu swoich poczynań.
Zintegrowany i realizowany system wartości pozwala przerwać najtrudniejsze konflikty, znosić niepowodzenia i życiowe klęski, stanowi ratunek przed samotnością i ucieczkę od niej. System
wartości, jej jakość, związek między systemem wyznawanym a realizowanym decydują o tym, czy i jak jednostka odczuwa samotność. Natomiast brak zwartego systemu wartości lub przeżywany
kryzys czyni życie pełne napięć. Wszelka działalność traci na atrakcyjności i znaczeniu, gdy brak jej uświadomionego celu, jeżeli wydaje się bezsensowna. Brak ideałów i dążeń, powiązanych z systemem wartości, wpędza jednostkę w stan moralnej samotności.
10

Tamże, s. 652-653.
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Te trzy rodzaje samotności mogą wchodzić ze sobą w bardzo
różne relacje. Samotność społeczna, całkowita lub częściowa sprzyja powstaniu innych rodzajów samotności, jednakże nie przesądza
ich występowania. Podobnie brak stanu samotności społecznej nie
wyklucza zaistnienia samotności psychicznej lub moralnej czy obu
jej rodzajów jednocześnie. Związki między tymi trzema rodzajami
samotności nie są zatem ani proste, ani jednoznaczne”11.
Samotność dotyka osób w każdym wieku i jest ona świadomym wyborem jednostki albo jest z przymusu, konieczności. Może
być: pozytywna, neutralna i negatywna.
Pozytywna – czyli ta którą wybieramy świadomie, którą
chcemy i dzięki której jesteśmy w stanie zrealizować zaplanowane
przedsięwzięcie i gdy jest ona pozytywnym bodźcem do działania.
To również taki stan ducha, który wywołuje twórczość i siłę dzięki
której można w niej wytrwać i zdobyć się na czerpanie radości z
życia takie jakie ono jest. „…nośnikiem dobrodziejstw szczególnie
jest samotność celowa. Stwarza ona szansę zebrania myśli, skupienia, zastanowienia się nad tym, co się wokół dzieje, eksperymentowania, badania, dociekania, rozwijania wyobraźni, tworzenia
dzieł oryginalnych i twórczych, wewnętrznego wyciszania, poszukiwania sensu życia, kontemplacji”12.
Samotność neutralna to taka, która wpływa na jednostkę jednoznacznie, powoduje ją aktualny duch czasu, konsekwencja dzisiejszej polityki czy też styl życia. Ten rodzaj samotności to przede
wszystkim spuścizna dzisiejszego dobrobytu.
Natomiast gdy w życiu dochodzi do pozostawienia jednostki,
odrzucenia uczuć, osamotnienia, opuszczenia, odczuwania wewnętrznej pustki, smutku, żalu, rozpaczy, udręki ale także lęku
przed brakiem komunikacji, strachu, izolacji to taka samotność może mieć charakter destrukcyjny – to wówczas odczuwalna jest samotność w ujęciu negatywnym. Ten rodzaj samotności może powodować, iż człowiek czuje się skazany na siebie, odczuwa rozterki
Tamże, s. 653.
K. Chałas: Dwa oblicza samotności szkolnej wychowanka. Nauk Roczniki
Nauk Społecznych. Pedagogika. Lublin 2002. Wyd. Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, s. 21-22.
11
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wobec społeczeństwa czy też pesymizm wobec przyszłości i szuka
odpowiedzi na pytanie jakie cechy posiadam, które czynią mnie
samotnym. Ta samotność: „…jest nośnikiem przykrych przeżyć.
Ma ujemny wpływ na zdrowie, kondycje fizyczną, kondycję psychiczną człowieka oraz mikrostruktur społecznych. Generuje zubożenie kontaktów interpersonalnych, co implikuje wyłącznie … reakcje obronne w formie wrogości, arogancji lub zamknięcia się w
sobie, anomii, bierności intelektualnej i społecznej”13.
Analiza z poszczególnych etapów ludzkiego życia pokazuje,
iż samotność jest nieodzownym elementem towarzyszącym w codziennym życiu.
Samotność to zjawisko, które pojawia się już od momentu
urodzenia. Człowiek przychodzi na świat jako niewinna, bezbronna istota, która jest uzależniona od swoich rodziców. Oczekiwane,
wymarzone dziecko nie jest od początku swojego istnienia narażone na samotność. Inaczej wygląda sytuacja gdy dziecko rodzi się w
rodzinie gdzie jest odrzucone, nie chciane lub pozostawione w wyniku koniecznej sytuacji życiowej na przykład śmierć rodziców.
Wtedy już od początku odczuwa smutek, towarzyszy mu płacz i
przeżywa negatywne emocje, gdyż jest zmuszone na pomoc ze
strony obcych mu osób. Zostaje pozostawione jedynie określonym
instytucjom, nie mające szans przeżycia troskliwości, ciepła ze
strony rodziców. Taki początek życia nie zawsze daje stabilne podłoże na przyszłość, sprawia, że od początku towarzyszy mu samotność. Przejaw tej codziennej samotności, może towarzyszyć dziecku, które pozostaje umieszczone w placówce opiekuńczowychowawczej. „Podstawową przyczyną samotności dziecka (…)
jest wychowanie poza rodziną. Nie ma tutaj znaczenia (…) czy nastąpiło odrzucenie dziecka przez rodziców, czy utraciło je w sposób
naturalny, czy też sporadycznie się z nimi spotyka, dziecko, bez
rodziców na co dzień, cierpi. Odczuwa swoją inność ma o to żal do
rodziców, a także do tych, którzy go z nimi rozłączyli. (…) Bardzo
często dzieci w domach dziecka uciekają w swój wewnętrzny
świat, marzą o tym, że są w domu, razem z rodzicami i rodzeństwem, a marzenia te chociaż nie zastąpią rzeczywistości, pozwala13
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ją na chwile iluzji, dzięki której dziecko polubi swoją samotność i
będzie szukać jak najczęściej do niej okazji”14.
Samotność towarzyszy nam również na wczesnym etapie
edukacji – zarówno w przedszkolu jak i w szkole. Na tym etapie
życia, nie zawsze jesteśmy świadomi swoich czynów, działań, gestów wobec swoich rówieśników i bywa, że zostaje się odtrąconym,
odrzuconym. W tym okresie życia samotność może zależeć od wielu czynników, między innymi takie jak:
„– doświadczenia społeczne dziecka – doświadczenia problemów w relacjach z rówieśnikami oraz informacje zwrotne otrzymane od rówieśników,
- powstałe w wyniku dotychczasowych doświadczeń dziecka
struktury poznawcze („baza danych”) rzutujące na postrzeganie siebie i innych, rozumienie relacji interpersonalnych i bieżące przetwarzanie informacji w trakcie radzenia sobie z poważnym problemem
społecznym, decydujące o kodowaniu napływających sygnałów społecznych, atrybucjach, formułowanych celach i programach działania
w interakcjach społecznych oraz wybieranych reakcjach;
- czynniki kontekstualne:
a) interpersonalne – jakość relacji z rodzicami, więź z rodzeństwem, jakość relacji z innymi dorosłymi, w tym z nauczycielami
oraz przystosowanie społeczne rówieśników, z którymi dziecko
utrzymuje kontakty;
b) intrapersonalne – inteligencja, pozanaukowe umiejętności i
talenty dziecka oraz atrakcyjność fizyczna;
c) środowiskowe – bieda, wychowywanie się pod opieką samotnego rodzica, rasa i pochodzenie etniczne”15.
Wymienione czynniki w dużej mierze ukazują, że przez takie
postawy, zachowania można być samotnym. Dość traumatycznie
przeżywają samotność dzieci, które zamykają się w „swoim świecie” i nie mogą odnaleźć się w otaczającej rzeczywistości. Dziecko
to taka istota w której dopiero kształtują się doświadczenia. Dlate14 E. Jundziłł, R. Pawłowska: Pedagogika człowieka samotnego. Gdańsk 2006.
Wyd. Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej, s. 231-232.
15 M. Deptuła: Odrzucenie rówieśnicze. Profilaktyka i terapia. Warszawa
2013. PWN. s. 54.
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go też w tym okresie rola rodziców (i nauczycieli) jest najważniejsza, po to by dziecko nie było samotne zarówno w domu, w szkole
i aby nie było odrzucone przez rówieśników. Samotność w tym
okresie to najgorszy fakt jaki mógł spotkać dziecko.
Bardzo ważnym zjawiskiem we współczesnym świecie, które
dotyczy dzieci, młodzież jest eurosieroctwo. Jest to fakt: „ nieposiadania przez kogoś (niepełnoletniego) obojga rodziców lub jednego
rodzica, który opuścili kraj za pracą”16.
Dla prawidłowego rozwoju i skutków w przyszłości ważne
jest aby zarówno dzieci jak i młodzież wychowywały się w pełnych
rodzicach i aby zjawisko samotności pojawiło się jak najrzadziej. „
W rodzinach „migracyjnych” poczucie osamotnienia doświadczają
zarówno dorośli, jak i dzieci. Osamotnienie dorosłych wynika najczęściej z zaburzonych relacji pomiędzy rozłączonymi małżonkami.
Przedłużająca się rozłąka powoduje poczucie żalu związanego z
długoletnim samotnym życiem. Przyczynia się także do formalnego i nieformalnego rozpadu małżeństwa. Powody są różne. Niektórzy rodzice wraz z upływem lat ograniczają kontakty z rodziną lub
porzucają je”17.
Oprócz zjawisko euro sieroctwa, samotność przeżywają również rodziny marynarskie, czyli: „ taki typ rodziny, w której ojciec
wykonuje pracę zawodową w morskiej flocie transportowej, wojennej lub pomocniczej”18. Taka rodzina charakteryzuje się: „chroniczną rozłąką; osobliwym, cyklicznym rytmem życia i współżycia”; matrycentryzmem („głową rodziny” jest matka); dezorganizacja (skład liczebności członków rodziny); silną integracją wewnętrzną; względnym zamknięciem (wyizolowanie i izolacja od
najbliższego otoczenia); wysoki standard materialny”19. Wpływ
tych czynników powoduje, iż taka rodzina ma poczucie samotności
zarówno na podłożu psychicznym, społecznym czy też moralnym.

S. Kozak: Patologia eurosieroctwa w Polsce. Skutki migracji zarobkowej
dla dzieci i ich rodzin. Warszawa 2010. Wyd. Difin SA, s. 113.
17 B. Matyjas: Dzieciństwo w kryzysie. Etiologia zjawiska. Warszawa 2008.
Wyd. Akad. „Żak”, s. 237.
18 E. Jundziłł, jw. s. 235.
19 Tamże, s. 235.
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„Okres adolescencji jest czasem wielkich zmian, jakie dokonują się w organizmie człowieka. Wiele z nich wpływa na stopień doświadczanej przez młodzież samotności”20. Czas ten charakteryzuje
się zmianami zachodzącymi w organizmie fizjologicznymi jak też i
w wyglądzie. „Wszelkie zaburzenia w tym względzie wzmagają
uczucie inności i samotności.
Po drugie, w okresie adolescencji ma miejsce proces wyzwalania się spod władzy rodzicielskiej. Młody człowiek zaczyna postrzegać siebie jako samodzielną, odrębną jednostkę i z trudem
przychodzi mu podporządkowanie się woli rodziców. Doprowadza do wielu sytuacji konfliktowych, permanentnych niepowodzeń, kończących się nawet ucieczką z domu rodzinnego i próbą
podjęcia życia na własny koszt. W tej sytuacji dochodzi do także do
deprywacji potrzeb emocjonalnych – młodzież czuje się niekochana, nierozumiana przez dorosłych, a wszelkie próby porozumienia,
podejmowane przez rodziców, odbierane są jako ingerencję w ich
dorosłe życie. Znika dotychczasowe zaufanie i bliskość, a pojawia
się nieufność i dystans (…) Wzmaga się uczucie samotności i osamotnienia”21. W wieku młodzieńczym pojawia się również pierwsza miłość, która jeżeli jest obustronna to wszystko przebiega bezproblemowo. Natomiast gdy jest ona tylko z jednej strony wówczas
pojawia się samotność a co za tym może się wiązać sięganie po
różnego rodzaju używki. Niestety, jest to taki moment w życiu
gdzie pierwsze zauroczenia przeżywa się najmocniej. Dlatego też
nie można poddać się samotności. Człowiek będący w pełni sił i
chcący pokonać problemy jest w stanie zrobić dużo, a wtedy na
pewno nie będzie samotny.
Gdy przeminie okres dzieciństwa, wieku młodzieńczego rozpoczyna się dorosłość. To moment w którym większość osób chce
założyć szczęśliwą rodzinę z którą będzie mogła spędzać swój
wolny czas i przebywać w gronie najbliższych. Jednakże obecna
rzeczywistość konfrontuje planowane zamierzenia. Związek dwojga ludzi nie zawsze może należeć do udanych – i wtedy rozpoczyna się samotność jednostki, dzieci. W tym przypadku samotność
20
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można rozpatrywać na dwa sposoby: gdy są dzieci w małżeństwie
lub ich nie ma. W związku gdzie są dzieci sytuacja jest trudna dla
obu stron ponieważ małżonkowie czują się samotni, odczuwają, że
nic już ich nie łączy, jednakże to błędne odczucie – łączy ich dziecko, które najbardziej będzie przeżywało rozłąkę rodziców – będzie
skazane na samotność. Egoistyczne podejście rodziców bardzo
krzywdzi dzieci, co może powodować, że one też będą miały trudność z założeniem rodziny, nawiązaniem kontaktów takich, które
będą długotrwałe i takich w których jest się szczęśliwym a nie samotnym.
Inaczej wygląda, tak mogłoby się wydawać sytuacja w której
jest małżeństwo, gdzie nie ma dzieci. Wówczas konflikty, niezgoda
lub też inne czynniki negatywne, które są w związku kończą się w
momencie rozwodu, kiedy każdy idzie w swoja stronę i zaczyna
„nowe życie”. Jest to nadzwyczaj dziwne, kochamy osobę, cały czas
wolny poświęcamy jej i nagle pojawia się problem, który jest trudny do przezwyciężenia i prowadzi on do rozwodu. Ze względu na
cechy osobowościowe i charakter rozwód może być przeżywany
przez każdego człowieka inaczej. Zazwyczaj jest to początek samotności, moment w którym zostaje człowiek sam. Następuje
pustka, opuszczenie, smutek i żal. Samotność wnika w życie człowieka co ma przełożenie na jego funkcjonowanie codzienne. Czuje
się apatyczny, niepotrzebny, wykorzystany, nie uśmiecha się,
wszystko co robi jest z przymusu brak w tym radości, nadziei na
lepsze jutro. Ten wymiar samotności pogrąża człowieka powoduje,
że się zamartwia bez powodu, pielęgnuje w sobie tę negatywną
stronę samotności, co niekiedy może doprowadzić do różnych chorób (nerwice, depresje). Przytłaczająca samotność może doprowadzić do prób samobójczych, gdyż możemy czuć się nikomu nie potrzebni.
Samotność posiada dwa aspekty, zarówno negatywny jak i
pozytywny.
Aspekt pozytywny samotności to radość, iż można dokonać
realizacji projektu, który wcześniej niemożliwy z jakichś względów
do ukończenia. W takim podejściu człowiek akceptuje samotność i
żyje z nią, a ona jest jedynie mobilizatorem do dalszych działań,
przedsięwzięć.
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Który rodzaj samotności w życiu zostanie wybrany zależy w
dużej mierze od człowieka i chęci które posiada. Najważniejsze bez
względu na to jaki rodzaj samotności nas dotyka jest pogodzenie
się z nią i zaakceptowanie jej. Życie przed człowiekiem stawia wiele różnorodnych sytuacji, ale jest to po to aby móc wyciągnąć z tego
wnioski na przyszłość.
Osoba zdrowa doszukuje się samotności negatywnej, jednakże
można powiedzieć, że zazwyczaj występuje ona wtedy gdy jest choroba, niepełnosprawność. Dorosły umie bardziej zaakceptować taki
stan natomiast „ dziecko chore lub niepełnosprawne często odczuwa
własną samotność i osamotnienie. Żyje wśród ludzi, ale czuje, że go
nie akceptują, że stanowi dla nich ciężar, nie potrafi odnaleźć wspólnych zainteresowań i celów z innymi dziećmi. Skazane na życie na
uboczu życia rodzinnego boleśnie odczuwa własną bezradność. Bywa
również tak, że jedno z rodziców nie jest w stanie dźwigać ciężaru
dziecka chorego lub niepełnosprawnego. Odchodząc z rodziny, pozostawia po sobie dotkliwa pustkę oraz towarzyszące dziecku przez
resztę życia poczucie winy, że z jego powodu rodzice rozstali się”22.
Obecna rzeczywistość, stres, nerwy prowadzą do różnego rodzaju schorzeń fizjologicznych ale też i psychicznych, powodują one
choroby takie jak depresja czy nerwice różnego rodzaju. Samotność
dotyka również pacjentów przebywających w ośrodkach zdrowia
psychicznego. „ Jest to grupa ludzi chyba najdotkliwiej odczuwających własną samotność (…). Współcześnie człowiek zdrowy przeżywa duży deficyt uczuć ze strony innych ludzi jak również tych, które
sam do nich żywi. Nie zawsze jest w stanie poradzić sobie z własnymi
problemami życiowymi, a przede wszystkim ze złożonością uczuć,
ważne jest także przeświadczenie o autonomicznej podmiotowości
(…) Jakże znamiennym staje się współcześnie fakt odsuwania się od
ludzi z powodu ich choroby, która wpływa na ich „inność”, a tacy
ludzie nie są tolerowani i akceptowani przez tych, którzy danym
momencie cieszą się dobrym zdrowiem, ale specyfika chorób psychicznych polega między innymi na tym, że nie jesteśmy w stanie
przewidzieć kiedy i w jakich sytuacjach mogą dać o sobie znać. Tylko
fanatycznie zaślepieni ludzie w dążeniu do celu bez względu na oko22
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liczności, często wbrew zasadom moralnym wyzwala w nich postawy
obojętne wobec cierpienia ludzkiego, dlatego nie tylko choroba, ale
także ludzka obojętność skazuje chorych psychicznie na samotność i
osamotnienie”23.
Życie człowieka pisze różne scenariusze, raz jesteśmy szczęśliwi, otoczeni gronem radosnej rodziny a innym razem zostajemy
opuszczeni, bezdomni i pozostawieni sami. Taka sytuacja może
mieć podłoże ekonomiczne, które wpływa na to, iż stracone zostają
dobra materialne i stajemy się bezdomni, mało wartościowi i niepotrzebni najbliższym. Noclegownie, schroniska, domy dla bezdomnych są właśnie takim miejscem gdzie: „ osoby bezdomne mogą
poczuć się, choć w niepełnym wymiarze, potrzebne. Dzięki stwarzaniu im warunków do pracy (…), racjonalnego spędzania czasu
wolnego, nawiązywania bliskich stosunków przyjacielskich z innymi pensjonariuszami, powracają do życia w grupie społecznej,
stają się jej pełnowartościowymi członkami, współtworzą ją, są za
nie odpowiedzialne. Nie wszyscy jednak podejmują tę próbę walki
z samotnością. Są i tacy, którzy korzystają z noclegowni, ale w dalszym ciągu preferują samotność, jako sposób na życie – przyczyn
można doszukiwać się w przeszłości tych ludzi – jak bardzo musieli zostać skrzywdzeni przez innych, że uciekają od kontaktów społecznych, bojąc się ponownego zranienia. Zbliżają się do ludzi tylko
w ekstremalnych sytuacjach (mróz, głód, choroba), a poza tym żyją
na uboczu, z dala od skupisk ludzkich”24.
Okres starości, tak jak i wiek dorastania charakteryzuje się
pewnymi zmianami, które dotyczą zmian w rozwoju fizycznym jak
też zmian w osobowości. „Ważną pozytywną cechą jest mądrość
życiowa – obiektywny, choć nie uniwersalny atrybut starości. Wiek
nie gwarantuje mądrości, choć jej nie sprzyja, ale tylko do pewnego
stopnia. Ponadto pojawia się specyficzny, inny od dotychczasowego wzorzec komunikacji między małżonkami. Stają się oni sobie
bardziej bliscy we wspólnocie, którą tworzą. Wśród negatywnych
aspektów (…) wymienić można: świadomość nadchodzącego kresu
życia i związanego z tym lęku, konieczności dostosowania się do
23
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przemian społecznych, cywilizacyjnych i kulturowych, co dla wielu
osób starszych jest trudne (…)”25.
W okresie starości warto: „wskazać na źródła poczucia starości i osamotnienia, ponieważ mogą one tkwić także w niepełnosprawności fizycznej, psychicznej i izolacji społecznej. Niektórzy
ludzie starzy czują się opuszczeni przez najbliższych nawet w sytuacji wspólnego zamieszkiwania z nimi, mamy wówczas do czynienia z samotnością emocjonalną (rozpad rodziny, odrzucenia,
utrata bliskiej osoby, brak kontaktu emocjonalnego z krewnymi lub
innymi osobami, syndrom pustego gniazda). Czują się samotni,
ponieważ nie odczuwają akceptacji społecznej pozostawieni są sami sobie w trudnych dla nich sytuacjach życiowych i ogólnie są
niezadowoleni z kontaktów społecznych. Sytuacje te pogarsza
również zaniżona samoocena i utrata sprawności fizycznej”26.
Hospicjum to miejsce gdzie człowieka również dotyka samotność.
Niekiedy pozbawiony rodziny, schorowany zostaje zupełnie sam. Otoczony zostaje nie opieką rodziny tylko opieką medyczną, która;” widzi
w pacjencie człowieka cierpiącego zarówno fizycznie, jak i psychicznie.
Nierozpoznawalne i lekceważone są zwłaszcza doznania chorego i jego
bliskich w obliczu śmierci i osamotnienia. Nie dostrzega się również
samotności umierającego. Określony jako przypadek beznadziejny, nie
rokujący nadziei na wyzdrowienie, kończy życie na korytarzu szpitalnym, w izolacji, bez swoich bliskich, księdza i personelu medycznego,
zajętego diagnozowaniem i leczeniem chorych, którym medycyna może jeszcze pomóc”27.
W momencie gdy nadchodzi kres naszego życia bez względu
na nasz wiek nie zdajemy sobie sprawy ile pięknych chwil „uciekło” i nie były one wypełnione samotnością z przymusu. Każdy
dzień był inny, lepszy, gorszy. Każdy z nich nie powtórzył już się
ponieważ dotyczył innego etapu, okresu.
Warto w życiu korzystać z oblicza negatywnego jak i pozytywnego samotności wówczas to wszystko będzie tworzyło całość i
będzie we właściwych proporcjach. Życie jest za krótkie, aby ujS. Steuden: Psychologia starzenia się i starości. Warszawa 2012. PWN, s. 22.
E. Jundziłł, jw. s. 42.
27 Tamże, s. 120-121.
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mować samotność jako „przekleństwo”, czyli punkt odniesienia, z
którego jednostka czerpie smutek, przygnębienie, poczucie niespełnienia „braku czegoś”. To również „błogosławieństwo” czyli
czas spokoju, spełnienia, inspiracji do odkrywania wartości intelektualnych, medytacji i formowania ducha. To czy samotność będzie
z wyboru czy też z konieczności w dużej mierze zależy od nas samych i od tego jaką drogę wybierzemy.
Streszczenie:
Obecnie samotność jest problemem coraz większej ilości ludzi
w różnym wieku. Może mieć pozytywny wpływ na ich życie, ale
może też być neutralna lub negatywna. Celem artykułu jest
przedstawienie samotności, która towarzyszy człowiekowi przez
całe życie. Zaprezentowane zostały te problemy, które są niezwykle
ważne w ludzkiej egzystencji, te, które mogą w życiu powodować
radość, zobojętnienie czy też smutek. Jest rzeczą wysokiej wagi by
w pełni zaakceptować samotność i odnaleźć jej pozytywne aspekty
tak, aby człowiek mógł się czuć akceptowany, potrzebny innym i
wartościowy.
Summary:
Loneliness – the everyday companion of each human being.
Nowadays, loneliness is the problem of more and more people
of various ages. It can have a positive impact on their lives, but it
can also be neutral or negative. The objective of this article is to
present loneliness, which accompanies people throughout their
lives. The problems presented here are very important in human
existence, they can be the source of joy, apathy or sadness. It is a
thing of high importance to fully accept loneliness and find its positive aspects, so that one can feel accepted, needed and valuable.
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Bożena Wolano (URz)

Samotność kobiety dziewiętnastowiecznej
Wiek XIX przewidział dla kobiet jedynie trzy role społeczne,
tj. żony, matki oraz gospodyni. Małżeństwo przez długi czas traktowane było jako życiowy cel każdej młodej dziewczyny, sens jej
istnienia, realizacja powołania, a także czynnik wyznaczający pozycję społeczną, warunkujący jej prestiż, status materialny i pola jej
aktywności. Kobietom, zgodnie z utartym wcześniej wzorcem sentymentalnym, a także konwencją XIX stulecia przypisywano takie
cechy jak uległość, skromność, posłuszeństwo, łagodność, słabość,
religijność, pracowitość czy nieporadność. Poglądy owe, przekazywane z pokolenia na pokolenie, wsparte nauką kościoła katolickiego, z czasem oraz bardziej ugruntowywały się, a wszelkie odstępstwa od przyjętego wzorca były traktowane jak swoisty ewenement.
Dużą rolę w kształtowaniu takiej świadomości w ówczesnym
społeczeństwie ogrywały także poradniki dla kobiet zawierające
wskazówki przydatne w życiu codziennym, jak również te, dotyczące zachowania się w towarzystwie i funkcjonowania w świecie.
Kobieta zatem, aby zdobyć powszechną aprobatę, musiała odznaczać się ogólnie przyjętymi i akceptowalnymi cechami charakteru.
Dodatkowo wymagano takich umiejętności jak m.in.: właściwa postawa podczas stania, siedzenia, chodzenia, dobór odpowiedniego
ubioru, stosowne zachowanie podczas wizyt towarzyskich, posiłków, rozmowy, modlitwy, odpowiedniego prowadzenia gospodarstwa domowego, czułość względem dzieci, wspieranie męża, nadzór służby domowej itp.1 Poglądy te doskonale podsumował w roku 1860 warszawski „Tygodnik Ilustrowany” pisząc: Od kolebki – od
ołtarza aż do grobu mężczyzna powinien przewodniczyć kobiecie, jego

Por. M. Stawiak-Ososińska, Ponętna, uległa, akuratna… Ideał i wizerunek kobiety polskiej pierwszej połowy XIX wieku (w świetle ówczesnych poradników), Kraków
2009, s. 10 – 14.
1
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światło powinno kierować, jego ramię prowadzić ją przez życie pełne zasadzek i przepaści2.
Nic dziwnego, że większość młodych dziewcząt marzyło o
dobrym zamążpójściu, wejściu do towarzystwa i brylowaniu pozycją swojego męża. Tym bardziej, iż tylko nieliczne kobiety miały
wówczas konkretne zawody, a ich edukacja w najlepszym razie
kończyła się na opanowaniu umiejętności czytania, pisania, gry na
pianinie i sztuki balowej. Pod względem finansowym zdane więc
były na męża. Także uzyskanie statusu gospodyni stanowiło dla
kobiet sporą nobilitację społeczną w obrębie danej miejscowości.
Sytuacja społeczna, jaka wytworzyła się po 1831 roku, nie zawsze
jednak sprzyjała zamążpójściu. Wielu mężczyzn, przeważnie młodych, zginęło na polu walki, wielu zostało zesłanych na Sybir, do
więzień, wielu opuściło kraj na zawsze. Zostały zatem wdowy, które straciły mężów, oblubienice, które straciły narzeczonych, a dla
części dorastających dziewcząt zbrakło kandydatów na mężów.
Za samotną uważano kobietę niezamężną, wdowę, rozwiedzioną lub zmuszoną do porzucenia rodziny, ale jednak kierującą
własnym, samodzielnym gospodarstwem domowym.
Lęk przed staropanieństwem był ogromny, tym bardziej, iż
odmienności wówczas nie tolerowano, a ze starych panien bezlitośnie drwiono. Stan taki akceptowalny był jednie w przypadku
osób chorych umysłowo, upośledzonych bądź kalekich. Powszechnie uważano, iż stare panny są to osoby złośliwe, śmieszne, ze
skłonnością do dewocji oraz wsadzania nosa w nie swoje sprawy.
Najgorszą pozycję zajmowały panny na wsi, gdzie nikt nie liczył się
ze słowami, a zdarzało się, że obrzucano je niewybrednymi epitetami (zwłaszcza w przypadku panien z dzieckiem). Uważano, iż
stan ten powoduje choroby psychiczne, które należy leczyć, a 66 %
umysłowo chorych to stare panny. Brak męża miał także wywoływać stany depresyjne i być przyczyną ponad połowy popełnianych
samobójstw. Na staropanieństwo wskazywać miał rzekomo rów2 Zob. „Tygodnik Ilustrowany” 1860, nr 33, cyt. za: S. Kowalska-Glikman,
Kobiety w procesie przemian społecznych w Królestwie Polskim w XIX wieku, [w:] Kobieta i społeczeństwo na ziemiach polskich w XIX w., red. A. Żarnowska, A. Szwarc,
Warszawa 1990, s. 10.
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nież wygląd zewnętrzny kobiety i takie cechy jak: blada cera, podkrążone oczy, wysypki skórne, ciągłe westchnienia, a na koniec
otępienie. Jak dowodzili ówcześni lekarze stare panny ulegały różnorakim zboczeniom sfery uczuciowej, takim jak: tęsknica, bezsenność, zmory nocne, sny miłosne i samogwałty, w wyniku których
„dziewica niknie stopniowo i na koniec umiera”. Jako lekarstwo
radzono upuszczanie krwi, przystawianie pijawek, a przede
wszystkim - małżeństwo. Brak kawalera starającego się o rękę młodej kobiety był najczarniejszym scenariuszem dla rodziny i dla samej zainteresowanej. Gdy lata mijały, każdy, kto pojawił się w domu jej rodziców jako potencjalny mąż, zyskiwał na ogół jej rozpaczliwe zainteresowanie.
Kobiecie nie przeszkadzała nawet mniejsza lub większa świadomość, że zainteresowany żeni się z nią wyłącznie dla posagu.
Mimo desperacji, poza rozpaczliwymi modlitwami, nic kobiecie nie
pozostawało innego jak tylko czekać. By ocalić resztki godności,
stare panny wstępowały do klasztoru, byle tylko nie słyszeć złośliwych drwin. W innym przypadku pozostawały przy rodzicach lub
dalszych krewnych pomagając w gospodarstwie oraz zajmując się
działalnością charytatywną3. Młode kobiety, zarówno samotne jak i
te zbyt młode na zamążpójście, w domu rodzinnym nie były samodzielne, nie miały prawa wypowiadać na głos własnego zdania, nie
liczyły się jako partnerki do rozmowy. Ich edukacja była ograniczana, toteż nawet gdy nie poświęcały się rodzinie, nie mogły
zbytnio rozwijać swoich pasji. Nie mogły nawet samodzielnie chadzać na spacery, matka albo niania kontrolowały każdy ich krok.
Sytuację kobiet niezamężnych doskonale podsumowała Eliza
Orzeszkowa w „Marcie”, pisząc: Kobieta jest zerem, jeśli mężczyzna
nie stanie obok niej jako cyfra dopełniająca. (…) Kobieta musi w jakikolwiek sposób uczepić się mężczyzny, jeśli chce żyć4.
Nie wszystkie jednakże stare panny pozostawały takimi z konieczności. Były i takie, dla których samotność stanowiła konsekwencje świadomych wyborów. Kobiety, mające zatrudnienie, chociażby w
zawodzie nauczycielskim, często poświęcały się bez reszty pracy i
3
4

A. Lisak, Miłość, kobieta i małżeństwo w XIX wieku, Warszawa 2009, s. 9-15.
E. Orzeszkowa, Marta, Kraków 2005, s .165.
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działalności społecznej. Jak pisał w 1830 r. Brodziński: Biedne, egzaltowane damy uznały, że mąż i dzieci to zimna proza wobec cudów literatury5.
Świadome stanowisko w tej kwestii zajęły dopiero tzw. Entuzjastki6
spod znaku Narcyzy Żmichowskiej7, wśród których przeważały panny i rozwódki. Jak na ówczesne warunki, Entuzjastki były niezwykle
odważnymi, wręcz wyzwolonymi kobietami. W czasach, gdy triumf
święciła „Pamiątka po dobrej matce” (1819) Klementyny z Tańskich
Hoffmanowej - poradnik dla młodych kobiet marzących o miłości,
małżeństwie i macierzyństwie - Żmichowska i jej przyjaciółki wybierały często życie bez mężczyzny, ale za to w gronie rodziny i znajomych. W okresie, gdy kobiecie nie wypadało pojawić się na ulicy bez
opiekuna/ opiekunki, a jej aktywność towarzyska sprowadzała się do
rozmów na temat prowadzenia gospodarstwa i wychowywania dzieci, Entuzjastki nie wahały się palić cygara, jeździć konno i dyskutować
do upadłego – także z mężczyznami, co wywoływało ogromną niechęć otoczenia.
Paulina Zbyszewska, jedna z entuzjastek, miała opinię saintsimonistki, i nawet z tego powodu została jako „niepożądana cuCyt. za: S. Wasylewski, Życie polskie w XIX wieku, Warszawa 1962, s. 272.
Narcyza Żmichowska, wychowanka K. Tańskiej-Hoffmanowej, która propagowała tradycyjny wzorzec kobiecości, wystąpiła przeciwko swojej nauczycielce,
stwierdzając, że kobieta powinna być samodzielna i dążyć do realizacji swoich pragnień, którymi nie musi być wcale opieka nad mężem i gromadką dzieci. Założyła
kółko Entuzjastek, co stanowiło pierwszy feministyczny ruch literacko-obyczajowy
w Polsce. I choć Entuzjastki stanowiły tylko nieformalną grupę przyjaciółek, można
je uznać za protoplastki ruchu feministycznego. Entuzjastki zakładały szkoły (w
owym czasie większość zainteresowanych nauką kobiet była nauczycielkami), zajmowały się działalnością charytatywną i redakcyjną, pisały, prowadziły ożywioną
korespondencję, organizowały życie towarzyskie. Kolportowały także literaturę,
również tę nielegalną, roztrząsały kwestie publiczne, kontaktowały się z wybitnymi
osobowościami życia umysłowego, zdobywały wiedzą społeczną i przyrodniczą. Ich
działania zmierzały do obalenia stereotypów obyczajowych. Szerzej na ten temat
pisali m.in.: P. Chmielowski, Autorki polskie wieku XIX. Studium literacko-obyczajowe,
Seria I, Warszawa 1885; G. Borkowska, Cudzoziemki. Studia o polskiej prozie kobiecej,
Warszawa 1996; M. Romankówna, Sprawa Entuzjastek, „Pamiętnik Literacki” 1957, z.
2.; S. Walczewska, Damy, rycerze i feministki. Kobiecy dyskurs emancypacyjny w Polsce,
Kraków 2000.
7 Narcyza Żmichowska (1819-1876) - powieściopisarka i poetka, uważana za
jedną z prekursorek feminizmu w Polsce.
5
6
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dzoziemka“ odstawiona do pruskiej granicy. Saintsimonizm, hasła
równouprawnienia płci, sandyzm, znajdują wyraz również w postaci Julii z Molińskich Woykowskiej, poznanianki, która naraziła
się na ostracyzm społeczeństwa, wzbraniając się, dla zasady, przed
zawarciem związku małżeńskiego. Inna z kolei entuzjastka, Wincenta Zabłocka, straciwszy narzeczonego, nie chciała już ponownie
zawierać żadnego związku. W społeczeństwie uderzała liczba bogatych i pięknych panien, które nie chciały małżeństwa, jak na
przykład Paulina Zbyszewska, Bibianna Moraczewska czy Izabella
Zbigniewska8.
Sama Żmichowska prowadziła swobodny styl życia, co
wzbudzało niepokój jej pracodawców – rodziny Zamoyskich, którzy rozwiązali z nią umowę o pracę i zostawili samą w Paryżu.
Niezrażona tym bynajmniej Żmichowska zamieszkała u swojego
brata Erazma, całymi dniami przesiadywała w Bibliotece Paryskiej,
uzupełniając braki w edukacji, a następnie samotnie udała się w
podróż powrotną do kraju. Wywołała tym spory skandal, podobnie
jak swoim zaangażowaniem w sprawę rozwodową Zofii Węgierskiej9, a także burzliwą relacją z Pauliną Zbyszewską, zakończoną
w atmosferze plotek i podejrzeń. Pisarka podkreślała, że w warunkach, w których wśród mężczyzn „co krok spotyka się próżniaka,
nieuka, dandysa, na którego utrzymanie rodzina musi pracować,
który bardzo szkodzi dobru ogółu, psuje porządek, sam wiele niesprawiedliwości popełnia, a wcale się nie troszczy o stan współbraci swoich i wszelkie tego typu zachcianki niemiłosiernie chłoszcze
dowcipem, jeśli go ma choć trochę w najlichszym gatunku, obelgą,
jeśli mu nawet najlichszego brakuje dowcipu”, trudno wymagać od
kobiet, by żyły marzeniami o wartościowych mężczyznach i dla
nich pielęgnowały swą urodę, cnotę i intelekt. Gdy na jej oczach
upadały jeden po drugim męskie autorytety, Żmichowska radziła
kobietom, by stawiały na siebie: kształciły się, oddawały się pracy
8 Zob. M. Olszaniecka, Wstęp, [do:] N. Żmichowska, Biała róża, Warszawa
1953, s. 11- 26.
9 Zofia Węgierska (1822-1869) – polska pisarka i felietonistka. Będąc w separacji z
mężem Edmundem Mielęckim, od 1843 żyła w wolnym związku z działaczem konspiracyjnym Feliksem Węgierskim, którego poślubiła dopiero 5 lat później.
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literackiej, naukowej, publicystycznej, nauczycielskiej, politycznej
itd. Zachęcała, by zerwały z wizerunkiem głupiutkiego dziewczątka czy poczciwej niewiasty i eksponowały swą (kobiecą) swobodę i
niezależność. Około 1850 r. w liście do przyjaciółki, Wandy Grabowskiej (Żeleńskiej)10, pisała: To jest nie do uwierzenia, jak w źle dobranym małżeństwie kobieta marnuje wszelką ducha swego potęgę, zdolności i wszelki ku lepszemu popęd. Każde bez miłości zawarte małżeństwo
grzechem pada na duszę i rdza hart jej toczy… Lepsza samotność od utrudzającego towarzystwa11.
Wszystkie moce duszy zebrać i iść dalej ciągle – i ciągle wyżej- takie
motto życiowe towarzyszyło Helenie Modrzejewskiej, nieślubnemu
dziecku, kobiecie która jako swoją drogę życiową wybrała scenę teatralną i aktorstwo- a więc profesję , która porównywana była wówczas do dam lekkich obyczajów. Żyła z mężczyzną nie będącym jej mężem ,Gustawem Zimajerem, który w początkowym okresie dbał o
rozwój jej kariery aktorskie. Jednakże porzuciła go i wyjechała do Krakowa, by doskonalić swój warsztat, gdzie poznała Karola Chłapowskiego, przedstawiciela wyższych sfer i wyszła za niego za mąż. Nie
zrobiła po tym jednak tego, czego wymagały konwenanse- nie zrezygnowała z aktorstwa, nie zeszła ze sceny, choć musiała o zaakceptowanie swojej decyzji toczyć boje z rodziną męża. To kobieta zwyciężyła w
tym sporze, do końca życia pozostała czynną aktorką, która odniosła
sukces nie tylko w Polsce ale i w Stanach Zjednoczonych Ameryki i
potrafiła głośno mówić o sytuacji kobiet w zaborach. W 1893 roku w
Chicago wystąpiła z odczytem, który w krytyczny sposób przedstawił
sytuację kobiet pod zaborami, za co otrzymała zakaz dożywotniego
wjazdu na terytorium rosyjskie12.
Dziewiętnastowieczne emancypantki zdawały sobie sprawę z
wagi edukacji, która umożliwiała lub tylko pomagała przygotować się
do samodzielnej egzystencji. Zdobycie uprawnień zawodowych stwarzało możliwości zmiany sytuacji materialnej, a co za tym idzie –
Wanda Grabowska, z d. Żeleńska (1841-1904) – matka Tadeusza BoyaŻeleńskiego. Bliska przyjaciółka Narcyzy Żmichowskiej, którą znała od wczesnej
młodości.
11
Fragment
listu
ze
strony:
http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/narcyssa-i-wanda.html, [23. 11.2014]
12 J. Szczublewski, Żywot Modrzejewskiej, Warszawa 1975, s. passim.
10
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usamodzielnienie się kobiet13. Warszawska działaczka ruchu kobiecego, Teodora Męczkowska, była zdania, że: Największy nacisk trzeba
położyć na prawne, ekonomiczne, obyczajowe i w ogóle życiowe równouprawnienie. Kobieta winna wstępować w związki małżeńskie jako istota
samodzielna, moralnie dojrzała, materialnie niezależna. Ekonomiczna niezależność kobiet jest jednym z koniecznych warunków ich wyzwolenia się. Nie
można uważać się za samodzielną osobę, która przez życie całe pozostaje na
utrzymaniu ojca, męża lub brata. Zależność materialna musi pociągać za sobą
i wszelką niewolę14.
Inaczej natomiast rzecz miała się w przypadku wdów, które
stanowiły najliczniejszą grupę kobiet samotnych, a zarazem były
przedstawicielkami jedynego akceptowalnego stanu samotności.
Pozycja wdowy charakteryzowała się niezależnością, a nawet
przynosiła szereg korzyści, zwłaszcza majątkowych. Jednakże silny
strach przed samotnością w starości skutecznie zagłuszał przywileje wdów, chociażby takie jak brak ograniczeń ze strony męża.
Wśród wdów można wyróżnić kilka grup, w zależności od sytuacji
życiowej: rezydentki, dążące do powtórnego zamążpójścia oraz
całkowicie samotne i niezależne z wyboru. Status rezydentki dotyczył kobiet raczej w podeszłym wieku, a zjawisko to występowało
z reguły na wsi, gdzie było na stałe wpisane w status dziedziczenia.
Inne rozwiązanie dawało powtórne małżeństwo. Na nowo poślubionych małżonków nakładano wówczas liczne ograniczenia, tak,
by nie traktowali małżeństwa, jako okazji do wzbogacenia się.
Młoda wdowa, posiadająca małe dzieci, stanowiła już jednak
znaczne obciążenie. Nierzadko także jej sytuacja ekonomiczna pozostawiała wiele do życzenia. Śmierć współmałżonka zwykle zaskakiwała kobietę, a przyszły mąż musiał spłacać zadłużenie, zająć
się odbudową zrujnowanego gospodarstwa lub łożyć na nieswoje
dzieci. Niektóre wdowy natomiast z własnej woli decydowały się
na dalszą samotność. Były to kobiety przedsiębiorcze, którym bezpieczeństwo finansowe gwarantował własny majątek lub praca
13 Por. J. Orzeł, Sytuacja społeczno-polityczna kobiet na ziemiach polskich w XIX
wieku, [w:] Kobiety w polityce, pod red. J. Marszałek-Kawy, Toruń 2009, s. 216-218.
14 T. Męczkowska, Ruch kobiecy. Ideały społeczne ruchu kobiecego, Warszawa
1907, s. 23–24.
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zarobkowa. Lęk przed starością łagodziła możliwość zatrudnienia
służącej, co pozwalało również na pewne uniezależnienie się od
dalszej rodziny. Kobiety dziedziczące znaczny majątek lub własne
przedsiębiorstwo po mężu często nie chciały wiązać się ponownie i
narażać na ponowne ograniczenia15.
Inna grupę kobiet samotnych stanowiły osoby kalekie i chore
oraz ich współmałżonkowie. W przypadku niektórych schorzeń
dopuszczano nawet możliwość rozwodów. W podobny sposób
pojmowana była samotność kobiety wynikła wskutek patologii rodziny, na przykład pobicia kobiety przez męża. W społeczności
żydowskiej podobne skutki rodził rozwód, często skazujący kobietę nie tylko na samotność, ale także na ubóstwo.
Najgorszy los spotykał samotne matki wychowujące dziecko,
pomimo przyznawanych przez państwo skromnych przywilejów.
Były one napiętnowane społecznie, wytykane palcami, zmuszane
do ponownego zamążpójścia lub, w najlepszym razie, borykały się
z trudnościami finansowymi.
Kwestie związane z samotnością i brakiem posiadania męża
przeniknęły również do literatury epoki, która zwykle w dość negatywny sposób prezentowała tego typu bohaterki. Częstą kreacją
stała się samotna, starzejąca się uboga krewna, niejednokrotnie pozostająca na łasce dalszej rodziny. Budziła ona zwykle litość i pogardę, i bez ogródek nazywano ją starą panną. Zgorzkniałe kobiety
pociechę odnajdywały w modlitwie i częstych wizytach w kościele
– były kreowane na dewotki. Pocieszały je też... nieszczęścia innych. Taki typ kobiet odnaleźć można w utworze Tomasza Manna
pt. „Buddenbrookowie. Dzieje upadku rodziny”, który zyskał w
kraju olbrzymia popularność. Ukazane tam kobiety szybko starzały
się i nie wychodziły za mąż. Przychodziły najeść się na rodzinne
wielkie uroczystości, zapraszane z litości i poczucia przyzwoitości
(główna, osiągająca sukcesy finansowe linia Buddenbrooków nie
afiszowała się ze znajomością z nimi).
Inaczej przedstawiona została bohaterka Elizy Orzeszkowej,
Marta Korczyńska z „Nad Niemnem”. W młodości kochała z wzaZob. Sz. Kozak, Kobieta na prowincji galicyjskiej w świetle akt notarialnych
1871-194, Rzeszów 2013, s. 31-36.
15
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jemnością mężczyznę z zaścianka– Anzelma Bohatyrowicza, jednak
ze względu na dzielącą ich różnicę społeczną nie zdecydowała się
na małżeństwo. Krewna Benedykta Korczyńskiego chętnie pomaga
mu w prowadzeniu domu i gospodarstwa. Skromna, pracowita i
na ogół smutna, wyręcza chorowitą, leniwą i niepraktyczną, skłonną do histerii i nieprzejawiającą zainteresowania domem żonę Benedykta – Emilię.
Samotną starszą kobietą była również ciotka Kulwiecówna z
Potopu Henryka Sienkiewicza– krewna Oleńki Billewiczówny.
Wstydliwa, skromna, nieśmiała, dotrzymująca towarzystwa pannie. Była ona obecna przy pierwszej wizycie Andrzeja Kimicica u
narzeczonej, asystowała też Oleńce u księcia Bogusława, odważnie
broniąc swej podopiecznej, gdy Bogusław nastawał na cnotę
dziewczyny. Została jednak unieszkodliwiona przez Sakowicza,
który niemiłosiernie kpił ze starszej kobiety. Doświadczywszy jednak upokorzenia ze strony Oleńki i dowiedziawszy się o przebiegu
wydarzeń od Bogusława, któremu atak febry uniemożliwił zgwałcenie Billewiczówny, zaczął podejrzewać Kulwiecównę o konszachty z diabłem i proponował księciu utopienie ciotki, Bogusław
jednak odradził takie postępowanie...
Do tematyki owej sięgnął również Bolesław Prus, malując w
„Emancypantkach” niezwykle bogaty portret psychologiczny panny
Howard. Gardząca mężczyznami, pod koniec powieści wpadła w
sidła miłości i stała się - ku własnej rozkoszy - niemal służącą swego
męża. Z jednej strony wyniosła, z innej - dobroduszna, uczciwa, wierna swoim ideałom, nawet jeśli czasem bywały komiczne. Łatwo się
obrażała i nie znosiła uwag krytycznych. Głosiła bardzo radykalne
poglądy na wychowanie dziewcząt, nie licząc się z kosztami, żądała
wprowadzenia zmian programowych na pensji pani Latter. Pisywała
artykuły o konieczności emancypacji kobiet. Sztywna, gniewna i złośliwa, rozpływała się w towarzystwie mężczyzn, podejrzewając każdego, że się w niej kocha. Wiele złego wyrządziła reputacji pensji pani
Latter, buntując uczennice przeciw przełożonej, broniąc Joasi, wracającej późną nocą i ułatwiając schadzki Kotowskiego z Manią Lewiń-

165

ską. Założyła stowarzyszenie kobiet, przedstawione przez Prusa w
sposób niezwykle komiczny16.
Janina Orłowska, bohaterka „Komediantki” Prusa, to młoda
kobieta, dla której teatr stanowił życiową pasję, przedkładaną ponad wszystko inne, także ponad zamążpójście. Nie chciała wyjść za
mąż za bogatego Grzesikiewicza, nie chciała utknąć na wsi, a kłótnia z ojcem o małżeństwo była dla niej tylko pretekstem, żeby zacząć całkiem inne życie. Wyrzucona z domu przez ojca, który nie
rozumiał ani jej pasji do teatru ani tego, że nie chciała wychodzić za
mąż z rozsądku, dla zapewnienia sobie dobrobytu, uciekła do Warszawy, gdzie udało jej się zaangażować do sezonowej grupy teatralnej. I tu nastąpiło zderzenie jej wyobrażeń o teatrze jako o
miejscu sztuki, dla której chciała się poświęcić z brutalną rzeczywistością środowiska nie mającego żadnego morale, środowiska, w
którym się intryguje, żyje dla poklasku publiczności i właściwie w
ciągłym niedostatku, a nawet nędzy, gdyż gaże nie były przez
prowadzącego towarzystwo teatralne wypłacane lub wypłacane
tylko w minimalnych zadatkach nie wystarczających na podstawowe potrzeby. Janka była osobą dumną, starała się nie ulegać
środowisku, nie angażować w związki bez przyszłości, ale wdała
się w romans z jednym z aktorów. Gdy skończyły się jej własne
pieniądze i nie otrzymała gaży za udział w chórku, popadła w nędzę. Na domiar złego okazało się, że będzie matką, ojciec dziecka ją
porzuciła, a ona z obawy przed ciężką samotnością targnęła się na
własne życie.
Kolejną literacką kreacją samotnej bohaterki jest powieść Józefa Ignacego Kraszewskiego, pt. „Szalona”. Tytułowa bohaterka to
młoda, wyemancypowana kobietą XIX stulecia. Szokowała krótko
obciętymi włosami, studiami na uniwersytecie, inteligencją i ciętym
językiem. Ponadto przyciągała mężczyzn swoją nietypową urodą,
odważnie łamiąc typowe reguły zachowań i do końca pozostając
wierna swoim ideałom. Zonia wygłasza śmiałe poglądy o tym, że
kobieta powinna pracować, zamiast siedzieć na łasce krewnych
jako rezydentka, twierdziła też, że Bóg nie istnieje. Nie uczęszczała
do kościoła, chodziła na odczyty, a nawet - samotnie -do mieszkań
16
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B. Prus, Emancypantki, oprac. E. Pieścikowski, Warszawa 1970, passim.

panów. Ewaryst, syn państwa chorążych, u których wychowywała
się Madzia, siostra Zoni, drżał o jej los, przekonany, że dziewczyna
prowadząca tak niemoralny żywot skończy źle. Po niedługim czasie Ewaryst stracił głowę dla pięknej Zoni, lecz długo ukrywał swój
związek przed rodziną, wiedząc, że nie zaakceptuje ona nieślubnego związku. Natomiast Zonia dla zasady odmawiała małżeństwa wierzyła tylko w związki uczuć. Tłumaczyła Ewarystowi, że poświadczenie na piśmie niczego nie zmieni - jeśli przestanie go kochać, po prostu odejdzie. Ostatecznie, z miłości do Ewarysta, widząc jak się on męczy w nieślubnym związku, że nie może wyzwolić się z wyrzutów sumienia w stosunku do swoich rodziców, postanowiła odejść. Wyjechała do Francji, gdzie wzięła udział w rewolucji i uniknęła śmierci jedynie przez szczęśliwy zbieg okoliczności. Została w Paryżu już na stałe i redagowała tam republikański dziennik. Wybrała życie bez mężczyzny u boku. Zonia, kobieta
samotna z wyboru, czuła się spełniona w życiu, ponieważ do końca
pozostała sobą, choć świat uznał ją za szaloną17.
Ciężki los wdowy przedstawiła natomiast Eliza Orzeszkowa
w „Marcie”. Tytułowa bohaterka aby zapewnić sobie i córeczce byt,
musiała podjąć się pracy zarobkowej. Kobieta wychowywana na
salonową damę, długo tułała się po mieście w poszukiwaniu pracy.
Była zwalniana i odrzucana, ponosiła kolejne porażki. Nie mogła
nauczać francuskiego, bo miała mniejszą wiedzę niż jej uczennica;
nie chcieli przyjąć jej do sprzątania w domu, gdyż ma małe dziecko. Nie mogła także malować, grawerować i pracować w sklepie z
tkaninami, gdyż pracowali tam wyłącznie mężczyźni. Sprawy dodatkowo się skomplikowały, gdy dziewczynka zapadła na ciężką
chorobę, a Marcie brakło środków na jedzenie, lekarstwa i ogrzewanie. W ostateczności, zdesperowana bohaterka posunęła się do
drobnej kradzieży. Przyłapana, zaczęła uciekać, w efekcie ponosząc
śmierć pod kołami nadjeżdżającego tramwaju18.

17
18

K. Zawodziński, Wstęp [do:] J. I. Kraszewski, Szalona, Warszawa 1948, s. 10 – 18.
Por. H. Markiewicz, Pozytywizm, Warszawa 2010, passim.
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Streszczenie
Kobieta dziewiętnastowieczna przygotowywana była do pełnienia trzech ról życiowych: żony, matki i gospodyni. Celem życia
każdej młodej panny było więc stosowne zamążpójście, a brak adoratora stawiał ją poniekąd na marginesie życia społecznego. Dlaczego zatem niektóre z kobiet nigdy nie wychodziły za mąż? Czy
taki stan rzeczy był ich naturalnym wyborem i wynikał z całkowitego zaangażowania na innej płaszczyźnie, np. zawodowej, czy też
decydująca była wielka miłość, której nigdy nie spotkały na swojej
drodze? A może w grę wchodziły raczej kwestie braku urody, posagu czy zalotników? Na te pytania postaram się udzielić odpowiedzi w planowanym wystąpieniu.
Summary
Nineteenth-century woman was being prepared to serve three
of vital roles : wife , mother and housewife . The purpose of life of
every young lady was so appropriate for marriage, and the lack
admirer put it somewhat on the margins of society. Why, then,
some of the women never marry ? Is this state of affairs was the
natural choice and the result of the total commitment to another
level. Professional or decisive was the great love he never met in his
path ? Or perhaps at stake rather questions the lack of beauty,
dowry or suitors ? These are the questions I will try to answer in
the planned speech.
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Urszula Opyrchał (UPJP)

Konstruktywne aspekty samotność w rozwoju duchowym
Wprowadzenie
Samotność może być w różnoraki sposób przeżywana przez
człowieka, który jej doświadcza, a przez to może wywoływać w
jego życiu skutki pozytywne lub negatywne. Przy odpowiednim
rozumieniu duchowości oraz prawidłowo stosowanej metodzie
umożliwiającej rozwój wewnętrzny człowieka, samotność wydaje
się być w większym stopniu szansą na dokonanie zmiany dla jednostki konstruktywnej niż destrukcyjnej. W związku z tym uwidoczniona zostanie konstruktywna rola samotności, wskazane zostanie, w jaki sposób samotność może działać budująco na człowieka, sprawiać, że staje się on coraz lepszy i coraz bardziej świadomy
swego życia. Bardziej szczegółowo omówione zostaną trzy zagadnienia dotyczące samotności w rozwoju duchowym: konieczność
osobistego doświadczenia, kwestia doboru towarzyszy drogi oraz
poczucie oddzielenia od tego, co jest wartościowe. Przywołanie
stanowisk reprezentantów różnych tradycji duchowych – chrześcijaństwa, buddyzmu i islamu – pozwoli na przeanalizowanie, na ile
doświadczenie samotności w wymienionych trzech aspektach rozwoju duchowego jest kwestią uniwersalną.
1. Rozwój duchowy
Mówiąc o rozwoju duchowym należy początkowo wskazać,
w jaki sposób może być rozumiany zakres duchowości oraz czego
de facto rozwój ma dotyczyć. Niektóre definicje wydają się być dość
jednostronne, a przez to niekompletne. Na przykład Marcin Kotasiński stwierdza, że rozwój duchowy dotyczy: „rozwoju tego, kto
myśli, czyli ludzkiego podmiotu, którym jest każdy z nas”1, oraz
dodaje, że: „kiedy mowa o rozwoju duchowym, to mowa o rozwoju ducha, podmiotu, tego, kto myśli siebie, bo to jedyny dusza, jaką
mamy. (…) Ten rozwój dotyczy samego jestestwa, bycia sobą, a
1

M. Kotasiński, Rozwój duchowy a samoświadomość, Gdynia 2012, s. 17.
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także zjawisk spotykanych wobec siebie w świecie, w doświadczeniach, ponieważ ich zrozumienie osiąga się w sobie, we własnym
myśleniu, którego trzeba być świadomym, aby zrozumieć”2. Choć
ujęcie taki niewątpliwie dotyka ważnego aspektu duchowości –
czyli samoświadomości – to jedynie w niewielkim stopniu
uwzględnia relację tego podmiotu do świata, natomiast całkowicie
pomija kwestie aksjologiczne. Chęć rozwoju duchowego, jeśli rozumiana będzie jedynie w takim kontekście, może opierać się na
egoistycznych podstawach dbania tylko o siebie lub zwrócić się ku
izolacji ze społeczeństwa i ku nieumiejętności zaadoptowania się.
O wiele ciekawszą i wydaje się bardziej trafną definicją (dzięki swej uniwersalności) jest ta, którą podaje Sandra M. Schneiders.
Dla niej duchowość to „doświadczenie świadomego dążenia do
integracji własnego życia nie poprzez izolację i zaabsorbowanie
sobą, lecz poprzez przekraczanie siebie w kierunku najwyższej postrzeganej przez siebie wartości”3. Definicja ta zwiera w sobie kilka
istotnych elementów wyróżniających duchowość od innych aktów
działającego podmiotu. Po pierwsze, zwrócona jest uwaga na to, że
duchowość łączy się ze świadomością i świadomym działaniem.
Zatem rozwój duchowy będzie wymuszał na jednostce samopoznanie, rozpoznawanie praw rządzących człowiekiem i światem
oraz działanie zgodnie ze zdobytą wiedzą. Po drugie, celem duchowości ma być integracja własnego życia, która nie opiera się na
egoizmie czy oddzieleniu od społeczeństwa, wręcz przeciwnie –
osoba rozwijająca się duchowo, powinna mieć na uwadze swą użyteczność społeczną i zaangażowanie w sprawy innych ludzi. Integracja jest wynikiem tego, że myśli, przeżycia i działania człowieka
są spójne i wiążą się z uznawanym systemem wartości. Jest to podkreślenie trzeciego istotnego elementu w definicji Schneiders, a
mianowicie że rozwój duchowy nie odnosi się do jakiegokolwiek
systemu wartości, lecz do takiego, który motywuje jednostkę do
przekraczania samej siebie, do porzucania własnych uwarunkowań
społecznych czy mentalnych, do stawania się jednostką, która swoTamże, s. 19-20.
S. M. Schneiders, Spirituality in the Academy, “Theological Studies”, nr 50,
1989, s. 684.
2
3
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im życiem manifestuje istnienie tego, co jest wartościowe. Można
więc powiedzieć, że wartość duchowo może stać się motywem
rozwoju a nie jedynie motywem zmiany4. Jeżeli wartość, którą
uznaje się za najwyższą, nie inspiruje do przekraczania siebie, to
prawdopodobnie nie jest to wartość, która umożliwiłaby rozwój
duchowy. Dodatkowo, wartość ta nie musi być cały czas tą samą,
czy tak samo rozumianą. W definicji założone jest, że duchowość
związana jest z wartością, która na dany moment spełnia konkretne
warunki, ponieważ jest postrzegana przed podmiot w odpowiedni
sposób. Może zdarzyć się sytuacja, że dana jednostka rozszerzy
swoje rozumienie i zdolność postrzegania wartości, a wtedy w jej
przeżyciu zacznie ją inspirować „nowa” wartość. Owa nowość i
świeżość wynika nie z samej wartości, lecz z jej percepcji przez
podmiot. Również Navis Nord5 podkreśla wagę uaktualniania własnego rozumienia wartości. Zauważa on, że jeśli percepcja wartości
będącej celem, który się realizuje, jest nieprawidłowa, to skutek nie
przyniesie pełnego szczęścia. Jeśli rozumienie tego co wartościowe
się pogłębia, to ma się większą szansę na spełnienie.
Użycie terminów „duchowość” czy „rozwój duchowy” w niniejszym tekście będzie bliskie ich definicji podanej przez Schneiders.
2. Znaczenie samotności
Samotność często bywa rozpatrywana jako doświadczenie
postrzegane negatywnie, choć może nieść ze sobą wiele pozytywnych skutków i być przez jednostkę odbierana jako zjawisko korzystne. Różnorodność ta z jednej strony jest wyrazem aktualnego
sposobu egzystowania, charakterystycznego dla danej jednostki,
który przynajmniej częściowo został ukształtowany przez przeszłe
doświadczenia, a z drugiej strony wpływa na przyszłą jakość życia
i jego przeżywanie6. Dla części osób samotność będzie ciężarem,

O problemie rozróżnienia zmiany od rozwoju w naukach psychologicznych, zob. np.: J. Trempała, Natura rozwoju psychicznego, [w:] Tenże (red.), Psychologia rozwoju człowieka, (s. 28-49), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.
5 N. Nord, Sztuka Trzech Miłości, Wydawnictwo Antares, Kraków 2014, s. 9.
6 O doświadczaniu samotności na różnych etapach życia i o możliwych konsekwencjach tych doświadczeń w dalszym życiu pisał m. in. V. Albisetti, Dobro4

173

cierpieniem czy wewnętrznym rozdarciem, może prowadzić do
rozpaczy, do zniszczenia osobowości, do zachowania podszytego
agresją, strachem lub głupotą. Jednak dla innych samotność może
stanowić moment pełniejszego spotkania z samym sobą, może być
przeżywana jako dar, jako czas na poznanie i zrozumienie siebie
samego, jako ofiarowanie sobie prawdziwego siebie.
Oba te sposoby przeżywania samotności inaczej wpływają na
rozwój człowieka, wskazując odmienne obszary pracy w dążeniu
do urzeczywistnienia w pełni swego potencjału.
Jak twierdzi psychoanalityk Valerio Albisetti: „Samotność pojawia się wtedy, kiedy w określonych momentach naszego życia
pewne potrzeby życiowe, konieczne dla dobra rozwoju psychicznego, nie są w odpowiedni sposób realizowane”7. Doświadczanie
samotności można zatem potraktować jako informację na swój własny temat, a dokładniej jako informację o polu pracy nad rozumieniem siebie i swoich potrzeb. Jeśli taka praca nie zostanie podjęta,
być może nigdy dla danej jednostki nie będzie możliwe doświadczenie pełnego szczęścia, którego koniecznym warunkiem zdaje się
być dobre samopoczucie jedynie we własnym towarzystwie, a do
tego z kolei niewątpliwie pomocne jest zaspokajanie realnych potrzeb. W momencie, gdy nie są one realizowane, być może ktoś nie
ma odwagi się do nich przyznać, oddala od siebie istotną część
wiedzy o sobie samym, co może wywoływać uczycie obcości i samotności, rozłąki od części siebie samego.
Zdaniem Albisettiego samotność jest doświadczeniem, które
dotyka wszystkich ludzi. Może być co najwyżej nieuświadomiona
lub może stać się przyczyną zakłamywania samego siebie8. Z pewnością Albisetti ma częściowo rację, gdyż każdy sam przeżywa
własne życie, nikt inny nie ma pełnego dostępu do jego wewnętrznego doświadczenia, jego sposobu odbioru rzeczywistości. Każdy
pozostaje sam wobec świata, który przeżywa. Inni mogą – co najwyżej – próbować go zrozumieć i mu towarzyszyć, opierając się na
dziejstwo samotności. Tysiąc powodów, aby dobrze się poczuć ze sobą samym, tłum.
Marzena Radomska, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2006, s. 21-56.
7 V. Albisetti, dz. cyt., s. 81.
8 Tamże, s. 9.
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nadawanych przez niego sygnałach. Jednak w tym świecie własnych doznań i przeżyć, można czuć się samotnym lub nie, można
przeżywać dyskomfort lub spokój. Celem rozwoju duchowego jest
między innymi doprowadzenie do drugiej za wskazanych sytuacji,
sprawienie, by jednostka czuła się pełna sama ze sobą i wartością,
która ją wypełnia. Do uzyskania takiego stanu konieczne jest świadome doświadczanie samotności.
3. Wycofanie i skupienie na sobie
W rozwoju duchowym istnieje konieczność osobistego doświadczenia. Rozwój ten nie jest możliwy, jeśli się o nim tylko czyta
lub słucha od innych. W takich przypadkach, co najwyżej, można
zdobyć informacje na temat poszczególnych momentów na takiej
ścieżce rozwoju, na temat charakterystycznych trudnych czy bolesnych momentów lub wręcz przeciwnie – radosnych i ekstatycznych. Jeśli nie chce się pozostać jedynie znawcą-erudytą w obrębie
tego zagadnienia, konieczny jest samodzielny wysiłek i praca, które
odbywają się w samotności, ponieważ dotyczą osobistego wnętrza,
osobistego doświadczenia – nawet jeśli jest ono intersubiektywne.
Moment samotności daje możliwość przyjrzenia się własnemu postępowaniu oraz skłonnościom czy dyspozycjom, które były
podstawą danego działania. Co ważne, skupienie dotyczy jedynie
podmiotu. W rozważaniach takich brak jest porównywania siebie
do innych oraz ich oceny. Ważna jest analiza samego siebie, motywów własnych działań i ich ewentualna ocena. Doktor Kocioła św.
Teresa od Jezusa w swym dziele pt. Twierdza wewnętrzna9 ujmuje tę
kwestię w następujących słowach: „Patrzmy własnych wad i ułomności naszych, a nie troszczmy się o cudze” (TW, III, 2, 13). Bardzo
podobne stwierdzenie znajdziemy w buddyjskim tekście Dhammapadam10, będącym zapisem słów przypisywanych Buddzie Śakjamuniemu: „Nie na to patrz, jak inny błądzi, | co czyni, a czego nie
9 Święta Teresa od Jezusa, Twierdza Wewnętrzna, [w:] Tejże, Dzieła, t. II, tłum.
Henryk Piotr Kossowski, Wydawnictwo OO. Karmelitów Bosych, Kraków 1987.
Dalej jako TW, zapis liczb oznacza kolejno: mieszkanie, rozdział, podpunkt.
10 Dhammapadam, czyli Ścieżka Prawdy, tłum. S. F. Michalski, Pracownia Borgis, Wrocław 1996. Dalej jako D, nr rozdz., nr strofy.
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czyni, | na siebie tylko patrzeć masz – | coś uczynił, a czegoś zaniechał” (D, IV, 50). Niemal tych samych słów używa mistrz sufizmu z tradycji islamu Nezami: „oczy swoje zwróć do wnętrza samego siebie. Patrz na siebie zamiast na innych”11. Należy mieć na
uwadze, że instrukcje te – choć w pewien sposób stanowią uniwersalne zalecenie – nie mogą przez cały okres rozwoju być traktowane dosłownie. Dotyczą w szczególności pewnego etapu rozpoznawania w sobie zachowań właściwych i niewłaściwych, a zatem
uczenia się, czym faktycznie jest dobro, a czym zło. Nie należy tych
instrukcji rozumieć jako na przykład całkowity zakaz napominania,
choć z pewnością zakaz taki na pewien czas jest uzasadniony.
We współczesnym świecie zainteresowani mogą z łatwością
znaleźć odpowiedź na potrzebę spędzania czasu w samotności, na
kontemplowaniu swego wnętrza. Różne grupy wyznaniowe organizują odosobnienia lub retrity. Czasami warunkiem uczestnictwa
w takich praktykach jest zobowiązanie do milczenia przez cały lub
częściowy okres trwania odosobnienia, mogą być także ograniczone kontakty międzyludzkie (dotyczące dotyku czy spojrzeń), mogą
pojawić się obostrzenia w stosunku do spożywanych pokarmów
lub zalecenie postu w określonej formie. Wszelkie ascetyczne praktyki oraz elementy wprowadzające do nich, mają służyć bardziej
efektywnemu wykorzystaniu czasu trwania odosobnienia. Mają
ułatwić stworzenie odpowiednich warunków do wsłuchania się w
samego siebie. Odosobnienie z założenia ma być czasem osobności,
odsunięcia się od świata codziennego przepełnionego różnorodnymi informacjami, dlatego często jest to związane z ograniczeniem dopływu bodźców zewnętrznych, na przykład pod postacią
rozmów, by ułatwić postrzeżenie bodźców wypływających z wnętrza człowieka.
Odosobnienie, mimo że ma na celu stworzenie warunków
ułatwiających koncentrację na swoim wnętrzu, jest jednak organizowane dla wielu osób na raz. Jeśli ktoś natomiast chciałby w
większym stopniu odizolować się od innych ludzi, może wynająć
celę w wybranych klasztorach. Często ta forma odnalezienia czy
Dż. Nurbachsz, Jezus w oczach sufich, tłum. Andrzej Nowak, Małgorzata
Radzio, NW Publications, Kraków 2006, s. 111.
11
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przywrócenia wewnętrznej równowagi jest skierowana do osób,
które intensywnie i długo pracują lub których zawód wiąże się z
dużą ilością stresu i pracą pod presją czasu.
Skrajną postacią wycofania się i szczególnego skupienia na
własnym wnętrzu jest życie monastyczne, którego zasady bywają
czasami bardzo rygorystyczne w stosunku do częstotliwości i zakresu kontaktu z ludźmi spoza klasztoru. Niektórzy są powołani
do takiego sposobu życia12, jednak wydaje się, że dla większości
osób bardziej adekwatny jest arystotelesowski opis, mówiący i istocie społecznej.
4. Motywy wycofania
Może się wydawać, że skupienie na sobie i koncentracja na
własnym wnętrzu, a tym bardziej momenty fizycznej izolacji, wiążą się z egoistyczną motywacją. Trzeba jednak pamiętać, że –
zgodnie z przytoczoną wcześniej definicją – duchowość wiąże się z
wartością, która motywuje do przekraczania ego, jak również nie
jest przyczyną izolacji i odrzucenia świata społecznego. Jeśli jednak
podejmowany wysiłek wywołuje takie właśnie skutki, należy się
zastanowić, czy osoba praktykująca nie popełnia w którymś miejscu błędu i czy nie myli rozwoju duchowego z innymi działaniami,
które zewnętrznie manifestują się w podobny sposób.
Kolejny zarzut względem momentu wycofania się osoby, dla
której ważny jest rozwój duchowy, może odnosić się do innej niewłaściwej motywacji, jaką jest chęć ucieczki od świata, którego z pewnego
lub z kilku powodów się nie akceptuje. Jednak na przykład w sufizmie podkreśla się, że wycofanie nie może być motywowane ucieczką. Współczesny sufi Idries Shah podkreśla, że świat wewnętrzny
powstaje w zwykłym świecie, a zatem prawdziwy mnich powinien
być człowiekiem, który czuje się dobrze zarówno w samotności, jak i
w towarzystwie innych osób13. Samotne życie nie może oznaczać

12 Więcej o powołaniu do życia pustelniczego zob.: M. Krzywkowska, Powołanie do życia w samotności, [w:] J. Zimny (red.), Samotność: rzeczywistość czy fikcja?
(s. 825-838 ), Katedra Pedagogiki Katolickiej, Stalowa Wola 2013.
13 I. Shah, Knowing How to Know, Octagon Press, London 1998.
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problemów interpersonalnych, nieumiejętności budowania poprawnych relacji z ludźmi, ani niechęci do społeczeństwa.
Prawidłową motywacją natomiast może być na przykład chęć
przekroczenia mechanizmu projekcji, która może objawiać się w tym,
że nie jest się świadomym własnych negatywnych działań, lecz postrzega się je u innych. Można to zobrazować słowami z tradycji buddyjskiej: „Łatwo jest dojrzeć błąd innego, | ale swój własny trudno
dojrzeć” (D XVIII, 252) lub z tradycji chrześcijańskiej: „Czemu to widzisz drzazgę w oku brata, a belki we własnym oku nie dostrzegasz?
Albo jak możesz mówić swemu bratu: Pozwól, że usunę drzazgę z
twego oka, gdy belka [tkwi] w twoim oku? Obłudniku, wyrzuć najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę
z oka twego brata” (Mt 7, 3-5).
Właściwym powodem przebywania w samotności może być
także chęć uwolnienia się od chęci bycia pochwalonym przez innych i
odczuwania satysfakcji z dobrego uczynku, czego przykład stanowi
ewangeliczne wskazanie, by odprawiać modlitwę w samotności, jedynie w obecności Ojca, który widzi w ukryciu (Mt 6, 5-6).
5. Kwestia doboru towarzyszy drogi
Poza momentami wycofania, które fizycznie mają miejsce
rzadko, człowiek funkcjonuje w społeczeństwie. Pewne relacja z
ludźmi, jak na przykład więzy rodzinne, nie mogą ulec zmianie,
jednak w wielu przypadkach można świadomie zadecydować, czy
z danymi osobami chce się przebywać. Środowisko może silnie
wpływać na zachowanie się jednostki, znajomi mogą oczekiwać
znanych im wzorców postępowania. Może się zdarzyć, że odrzucą
oni nowy sposób zachowania się osoby, która zmieniła go pod
wpływem lepszego zrozumienia siebie i pogłębiania życia duchowego. Mogą oni oczekiwać powrotu do poprzedniego schematu,
który znają, akceptują, a nawet popierają uznając go za integralną
część danej osoby. Między innymi osoby przechodzące psychoterapię doświadczają takiego problemu.
Zmiana duchowa polega na zmianie całego życia. Oznacza to
porzucenie takiego sposobu egzystencji, który umożliwia nieprawidłowe postępowanie. Jednak pozostając w tym samym towarzy178

stwie, może być bardzo trudno zachowywać się w odmienny sposób niż wcześniej.
Dlatego w tradycjach duchowych zwraca się na ten fakt
szczególną uwagę. Podkreśla się, by w miarę możliwości wybierać
towarzystwo w taki sposób, by stało się ono kolejnym motywem do
pozytywnych zmian siebie samego. Wybitny poeta suficki Dżalaluddin Rumi ujmuje tę kwestię w następujący sposób: „od głupców
uciekaj, Ciżba głupców przyczyną bywa krwi rozlewu”14, a Dhammapadam w słowach: „Jeśli nie spotkasz na swej drodze | sobie
równego lub lepszego, | idź dalej sam swym mocnym krokiem – |
głupiec ci nie jest towarzyszem” (D, V, 61). Należy pamiętać, że o
wiele łatwiej jest dokonywać zmian swojego zachowania, kiedy
otaczający bliscy popierają takie wysiłki i gdy motywują do dalszej
pracy. Znacznie ciężej jest tym osobom, które ze względu na przywiązanie lub uzależnione z pewnych powodów do niewłaściwego
środowiska zmuszone są ukrywać nowo odkryte oblicze.
6. Oddzielenie od tego co wartościowe
Oddzielenie od tego co wartościowe stanowi pewnego rodzaju rzeczywistość egzystencji człowieka. Można sobie to uświadamiać lub nie chcieć przyjąć tego do wiadomości i uciekać od bólu i
tęsknoty, które są związane z faktem oddzielenia.
Może być tak, że intuicja owego oddzielenia lub jego przeczucie towarzyszy człowiekowi na długo przed tym, jak podejmie
on świadomą pracę rozwoju duchowego, doświadczenie takie może stać się początkiem wewnętrznych poszukiwań lub ujawnić się z
pełną siłą w trakcie duchowej ścieżki.
Doświadczenie, które dość jasno uzmysławia człowiekowi
stan oddzielenia, jest przyrównanie siebie do wartości, do której
urzeczywistnienia się dąży. W tradycji islamskiej15 mówi się, że:

Dż. Nurbachsz, dz. cyt., s. 131.
Więcej o poczuciu oddzielenia od tego co wartościowe w islamie, zob.: U.
Opyrchał, Samotność jako tęsknota oddzielonej duszy – ujęcie sufickie, [w:] J. Zimny
(red.), Samotność: rzeczywistość czy fikcja? (s. 811-824), Katedra Pedagogiki Katolickiej, Stalowa Wola 2013.
14
15
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„kto zna siebie, zna swego Pana”16, a św. Teresa wskazuje, że:
„nigdy nie dojdziemy do poznania samych siebie, jeśli nie staramy
się poznać Boga” (TW I, 2, 9) oraz: „Byłoby zaś nie rozumem, gdyby kto sądził, że może wnijść do nieba, nie wszedłszy naprzód w
siebie” (TW II, 1, 11). Poznawanie samego siebie i wartości, do której się dąży, jest wzajemnie od siebie zależne. Na zasadzie porównania, można uświadomić sobie przeciwieństwo własnego sposobu
egzystencji oraz stanu biorącego początek w realizowaniu wartości,
która jest pozbawiona wszelkiej niedoskonałości. Również w buddyjskiej tradycji można zauważyć podobne przeciwstawienie:
„«Inna jest droga do ziemskich zdobyczy, a inna droga wiedzie do
Nibbany». | Kiedy odbieżca17 to rozpozna, odbieżca-żebrak, uczeń
Buddy, | nie będzie szukał chwały próżnej – | w samotność cały
się pogrąży” (D, V, 75). Aktualny sposób isntnienia danego człowieka wynika więc z faktu koncentrowania się na sprawach „ziemskich zdobyczy”, które zdają się nie przystawać do prawdziwych
potrzeb jego wnętrza.
W różnych tradycjach mistycznych można znaleźć stwierdzenia, które wskazują na możliwość uwolnienia się od stanu rozłąki, a
uczynienie z siebie manifestacji wartości w świecie. Są one także
zgodne co do sposobu osiągnięcia tego stanu: należy uwolnić się od
wszelkich przejawów nieprawidłowo rozumianej tożsamości, od mechanicznych i uwarunkowanych myśli, chęci, uczuć. W metaforyce
sufickiej można to ująć w następujący sposób: „Serce widzi Boga i
doświadcza jego objawienia. Jest to możliwe dzięki temu, iż podróżujący Ścieżką przekracza kolejno wszystkie konwencje”18. Św. Teresa
stwierdzi, że dusza ludzka powinna działać zgodnie z wartością, a nie
własną wolą, „która najczęściej bywa źródłem duchowych szkód naszych” (TW III, 2, 12). W tekście buddyjskim natomiast czytamy:
„Kiedy powagą lekką myśl | odepchnie od siebie, | wtedy z pozna-

16 Dż. Nurbachsz, Psychologia sufizmu, tłum. Łukasz Łyp, NW Publications,
Kraków 2000, s. 28.
17 Odbieżca to „ten, który odrzucił ograniczenia ziemskiego życia”, za:
Dhammapadam, czyli Ścieżka Prawdy, Wrocław 1996, s. 103.
18 Dż. Nurbachsz, Psychologia sufizmu, s. 124.
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nia mocnej twierdzy | bez troski patrzy na świat troski, | na górze
stojąc, patrzy mocarz | na oszalały lud na ziemi” (D, II, 28).
Mimo, że oddzielenie od wartości jest wyjściową sytuacją
człowieka, rozwój duchowy może doprowadzić do odnowienia
więzi czy jej zawiązania. W takiej sytuacji człowiek zostaje uwolniony od najbardziej pierwotnej samotności, którą przeżywa.
7. Wybór czy konieczność samotności
Wydaje się, że w kontekście wcześniejszych rozważań, doświadczenie samotności na drodze rozwoju duchowego jest czymś
nieuniknionym.
Pojawia się jednak jeszcze jedno – nie mniej ważne – pytanie,
a mianowicie: czy rozwój duchowy jest koniecznością czy też nią
nie jest? Różne tradycje duchowe zdają się być zgodne w tej kwestii, że człowiek powinien podjąć wysiłek doskonalenia się poprzez
duchowość, powinien porzucać swe nawyki i ograniczenia, na
rzecz manifestowania swoim życiem i działaniem wyższych wartości. W buddyzmie w tym kontekście podkreśla się własną pracę:
„Niejeden tego pojąć nie chce, | że żyć ma po to, by się zmógł, | w
tym jednak, który pojąć zechce, | wygasa prędko duch burzliwy”
(D, I, 6), natomiast w islamie i chrześcijaństwie szczególny nacisk
jest położony na działanie zgodnie z wolą Boga: Dżawad Nurbachsz postuluje: „odwrócenie się od wszystkiego, co nie podoba
się Bogu oraz zwrócenie się ku wszystkiemu temu, co się Mu podoba”19, a św. Teresa stwierdza, że najwyższa doskonałość zasadza
się w tym, by „wola jego stała się zgodna z wolą Bożą” (TW II, 1, 8).
Takie przedstawienie zagadnienia wiąże się między innymi z przyjęciem założenia o oddzieleniu od tego, co wartościowe. Dopóki ta
więź nie jest umocniona, samotność będzie odczuwana silniej lub
słabiej. Umocnienie więzi z wartością może także stanowić pracę
mającą na uwadze moment śmierci. Śmierć może być doświadczeniem najbardziej samotnym, gdyż nie można już liczyć na obecność
19 Dż. Nurbachsz, Sufism: Repentance, Abstinence, Renunciation, Wariness, Humility, Humbleness, Sincerity, Constancy, Courtesy, t. IV, Khaniqah Nimatullahi
Publications, New York 1988, s. 1. W angielskiej transliteracji nazwisko autora
jest zapisywane jako: Javad Nurbakhsh.
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żadnego człowieka. Jedyne, co pozostaje z człowiekiem, to wartość,
którą realizował w życiu i która go wypełnia. Jeśli stała się ona
obecna w życiu człowieka, to być może będzie ona obecna także w
momencie śmierci.
Rozważając kwestię wyboru należy w pierwszej kolejności rozważyć, czy człowiek decyduje się na podjęcie wysiłku rozwoju duchowego. Powinien to być wybór przemyślany i podjęty w odpowiednim czasie, w momencie, kiedy jednostka odczuwa gotowość na
konsekwentny wysiłek i pracę mimo przeciwności. W wielu tekstach
religijnych można spotkać sformułowanie, że rozwój duchowy jest
trudny oraz że wymaga od człowieka wiele siły i samozaparcia. Jeśli
więc ktoś podejmie decyzję o rozwoju duchowym i jednocześnie decyzję o konsekwencji swoich działań, to wcześniej czy później nastąpi
moment doświadczenia samotności pod postaciami, które zostały
wymienione lub innymi. Nieuchronne, a zatem pozostające poza wyborem, wydaje się być natomiast doświadczenie wycofania i skupienia na rozpoznawaniu i badaniu samego siebie, co nastąpi prawdopodobnie na samym początku obranej drogi, jak również doświadczenie rozłąki od wartości.
Podsumowanie
Na ścieżce rozwoju duchowego momenty doświadczania samotności należy uznać za konieczność, bez względu na to, w jakiej
tradycji mistycznej rozwój się odbywa. Można wskazać kilka powtarzających się w różnych tradycjach kwestii, które dotyczą samotności i powinny stać się przedmiotem świadomej pracy, o ile
rozwój duchowy ma spełnić swoją funkcję. Przede wszystkim jest
to samotność, będąca momentem wycofania i skupienia się na sobie
oraz świadomość oddzielenia od tego co wartościowe i tęsknota z
tego wypływająca. Wydaje się, że wybór towarzyszy drogi jest
zjawiskiem mniej podkreślanym w kontekście przeżywania samotności w rozwoju duchowym.
Streszczenie
Samotność może być postrzegana jako doświadczenie pozytywne, jako możliwość poznania samego siebie. W różnych tradycjach duchowych (chrześcijaństwo, buddyzm, islam) można wy182

różnić zagadnienia, które łączą się z problemem samotności: samotność jako konieczność osobistego doświadczenia, kwestia doboru towarzyszy drogi oraz poczucie oddzielenia od tego co wartościowe. W rozwoju duchowym należy tak ustosunkować się do
powyższych kwestii, by umożliwiały one dalszy rozwój i poznawanie siebie. Ponieważ samotność jest doświadczeniem uniwersalnym dla człowieka, to w podobny sposób jest rozpatrywane w różnych tradycjach religijnych.
Summary
Loneliness may be perceived as a positive experience, as an
opportunity to learn about yourself. In various spiritual traditions
(Christianity, Buddhism, Islam) some issues connected with the
problem of loneliness may be identified: loneliness as a necessity of
personal experience, the issue of issues of the companions on the
path and a sense of separation from what is valuable. The spiritual
development should be to respond to these issues in such way that
persons are enable to further develop and explore themselves. Because loneliness is a universal human experience, in different religious traditions it is considered in a similar way.
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Magdalena Malec (KUL)

Samotne macierzyństwo – studium przypadku
Wstęp
Wiek dorastanie jest bardzo trudnym okresem w życiu młodego człowieka. Następuje burzliwy okres napięć emocjonalnych i
rozwojowych związanych z dojrzewaniem. Niezbędne jest wparcie
i ugruntowanie poczucia stabilizacji. I tu istotną rolę odgrywa rodzina, która powinna być katalizatorem emocji i drogowskazem
postępowania. Nie bez znaczenia jest fakt, czy jest to rodzina pełna,
czy nie. Przedmiotem pracy jest analizy roli wychowawczej występującej w nie pełnej rodzinie, czyli tzw. samotne macierzyństwo.
1. Rozwój społeczno-emocjonalny dziecka w wieku dorastania w świetle literatury przedmiotu:
Wpływ szkoły na rozwój intelektualny dziecka w okresie
dorastania:
„Szkoła w życiu dorastającej młodzieży odgrywa równie
ważną rolę. Doświadczenia edukacyjne we wczesnym okresie
szkolnym skupiają się wokół zdobywania podstawowych
umiejętności i konkretnej wiedzy – nauki czytania, liczenia i pisania.
W okresie dorastania, oprócz tego, że szkoła oczywiście nadal
przekazuje konkretną wiedzę i że przyczynia się ona do rozwoju
operacji formalnych, otoczenie szkolne spełnia jeszcze wiele innych
funkcji. Nie jest tylko polem treningu nowych umiejętności
społecznych, lecz również otoczeniem, w którym społeczeństwo
usiłuje ukształtować poglądy i zachowanie młodego człowieka tak,
by przygotować go do dorosłego życia”1.
„Rozwój intelektualny dzieci wpływa na ich zdolność
dostrzegania znaczeń uprzednio nie zauważanych, koncentrowania
uwagi przez dłuższy czas na jednym bodźcu oraz skupienia uczuć na
jednym przedmiocie. Rozwój wyobraźni i rozumienia oraz wzrost
zdolności zapamiętywania i przewidywania ma podobny wpływ na
1

H. Bee., Psychologia rozwojowa człowieka, Zysk i S-ka, Poznań, 2004, s. 357.
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reakcje emocjonalne dziecka. W ten sposób one stają się wrażliwe na
bodźce, których nie odbierały we wcześniejszym okresie życia”2.
Rozwój uczuć:
„Uczucia moralno społeczne łączą się ściśle ze stosunkami
interpersonalnymi oraz postawami przejawianymi w odniesieniu do
określonych osób lub grup społecznych. Dziecko przejawia się
spontanicznie w stosunku do rodziców oraz innych osób z jego
najbliższego otoczenia. U młodzieży, w wyniku konfliktów
powstających między nią a rodzicami, uczucia te ulegają
niejednokrotnie pewnemu osłabieniu. Zmienia się również stosunek
do nauczycieli, którzy na ogół cieszą się dużym autorytetem wśród
dzieci w młodszym wieku szkolnym. Prze dorastającą młodzież
bywają określani mianem „belfrów”, „nudziarzy”, „wapniaków”. Jest
to następstwo zmian w jej postawach emocjonalnych. Przedmiotem
uczuć życzliwości i sympatii staje się u młodzieży raczej rówieśnicy
niż dorośli, w szczególności zaś ci spośród nich, z których dana osoba
nawiązuje kontakty koleżeńskie lub przyjacielskie”3.
„Emocje, choć są całkowicie prywatne (przeżywa je podmiot),
są zarazem publiczne, bo dzięki ich ekspresji mogą być
obserwowane przez innych ludzi”4.
„Zgodnie z koncepcją emocji teorii Lazarusa emocje są
procesami, które stanowią wynik specyficznej relacji między
organizmem a środowiskiem. Ani samo środowisko, ani sam
organizm nie są warunkami wystarczającymi dla powstania emocji.
Relacja między jednostką a otoczeniem pozwala na trafniejsze
określenie procesów emocjonalnych niż odrębne traktowanie
jednostki i jej otoczenia. Emocje zawsze odwołują się do pewnych
istotnych cech relacji między człowiekiem a jego otoczeniem. Choć
relacje te dotyczyć mogą świata fizycznego, w większość emocji
uwikłane są, co najmniej dwie osoby, połączone jakimś trwałym,
B. E. Hurlock., Rozwój dziecka, Państwowe Wydawnictwo Naukowe,
Warszawa, 1985, s. 224.
3 Z. Skorny., Proces socjalizacji dzieci i młodzieży, Wydawnictwo Szkolne i
Pedagogiczne, Warszawa, 1976, s. 196-197.
4 D. Doliński., Ekspresja emocji. Emocje podstawowe i pochodne., [w:] J. Strelau
(red.), Psychologia. Podręcznik Akademicki, Psychologia ogólna, Tom 2, Gdańskie
Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk, 2007, s. 366.
2
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ważnym związkiem. O ważności związku, a zatem i o jego
zdolności do generowania emocji, decyduje ważność tego, co się w
nim dzieje, dla dobrostanów i celów przynajmniej jednej ze stron”5.
Rola rodziny w życiu emocjonalnym dziecka i kształtowaniu
tożsamości:
„Rodzice odgrywają znaczną rolę w odgrywaniu przez ich
dorastające dzieci właściwego i trwałego poczucia tożsamości”6.
„W okresie adolescencji dochodzi do uzyskania i potwierdzania
własnej niezależności, a na okoliczności, w jakich się to dzieje w dużej
mierze wpływa postawa dorosłych. Nie ma nic bardziej frustrującego
jak zajmowanie się nastolatkiem, który w jednej chwili oskarża
dorosłych o wtrącanie się w jego sprawy, a w drugiej lamentuje, że
nikt się nim nie interesuje. Postawy rodziców wobec dorastających
dzieci także często cechuje niekonsekwencja. Z jednej strony pragną,
aby dzieci się usamodzielniły, nauczyły podejmować decyzje i
zaprzestały stawiania dziecięcych żądań. Z drugiej zaś niepokojem
napawa ich myśl o skutkach takiej niezależności, a cień zazdrości
pojawia się na wspomnienie idealizmu młodzieńczego i szans, które
można wykorzystać, rozpoczynając dorosłe życie. Nie należy również
zapominać, że okres dorastania dzieci zwykle zbiega się w czasie z
przeżywaniem przez rodziców kryzysu wieku średniego. W ten
sposób problemy, z jakimi musi poradzić sobie rodzina, gdy
nastoletnie dziecko poszukuje drogi ku samodzielności, zostają
pogłębione przez rozterki rodziców. Refleksja nad własnym życiem
może doprowadzić do konfrontacji z nie spełnionymi nadziejami,
zbliżającą się emeryturą, rosnącą niesprawnością fizyczną, monotonią
małżeńską. Uwagi krytyczne adresowanych przez młodych pod
adresem wszystkich dorosłych nie przeszkadzają im poważać i z
sympatią mówić o swoich rodzicach. Podobnie rodzice mogą oburzać
się na „dzisiejszą młodzież”, zbieraninę wyrzutków, skinheadów i
chuliganów z boisk sportowych, a jednocześnie z rozczuleniem
5 E. Zdankiewicz-Ścigała, T. Maruszewski., Teorie emocji, [w:] J. Strelau (red.),
Psychologia. Podręcznik Akademicki, Psychologia ogólna, Tom 2, Gdańskie
Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk, 2007, s. 407.
6 A. Birch., Psychologia rozwojowa w zarysie, Państwowe Wydawnictwo
Naukowe, Warszawa, 2005, s. 214.
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spoglądać na własną latorośl. Nastolatek może w wyniku
codziennych konfliktów odczuwać irytację i złość w stosunku do
rodziców, ale powstałe napięcia bywają niwelowane w trakcie dysput
rodzinnych, niekoniecznie prowadząc do buntu i odrzucenia
autorytetu rodzicielskiego. Poza tym jakby wyklucza się obecnie
sytuację, w której starsze i młodsze pokolenie mimo odmiennych
zapatrywań na wiele kwestii szanuje nawzajem swój punkt widzenia
i potrafi wspólnie żyć oraz pracować”7.
„W trakcie dorastania dziecka, podobnie jak w latach
wcześniejszych, rodzice lepiej niż inni radzą sobie z tworzeniem
bezpiecznej bazy. Rodzice pozostają zatem najważniejsi.
W kontekście teorii Eriksona problem pojęcia własnego „ja”
wygląda nieco inaczej. W jego modelu głównym zadaniem czy
dylematem okresu dorastania jest tożsamość a niepewność ról.
Twierdził on, że pierwsze poczucie tożsamości dziecka „odkleja
się” częściowo od niego w wyniku gwałtownego przyrostu ciała i
zmian spowodowanych dojrzewaniem płciowym. Traktował ten
okres jako moratorium pomiędzy dzieciństwem a dorosłością.
Dawna tożsamość nie spełnia już swojej funkcji; a ta, która ma za
zadanie obsadzić młodego człowieka w ogromnej liczbie nowych
ról, jakie niesie ze sobą dorosłe życie – zawodowych, płciowych,
religijnych – dopiero się rodzi”8.
„Rozwój dzieci i młodzieży w znacznym stopniu rozgrywa się
pod wpływem wymagań otoczenia, w granicach wyznaczonych
głównie przez naciski różnych grup społecznych (rodzina, szkoła) i
autorytetów (rodziców, czy nauczycieli) oraz opiera się na
pochodzącym od nich przekazie kulturowym, czyli w znacznym
stopniu wymuszony jest potrzebami równoważenia stosunków
jednostki z otoczeniem”9.
Rola grupy rówieśniczej w życiu dziecka:
J. C. Coleman., Dojrzewanie., [w:] P. E. Bryant, A. M. Colman A (red.),
Psychologia rozwojowa, Zysk i S-ka, Poznań, 1997, s. 104-105.
8 Bee., Psychologia rozwojowa…, dz. cyt., s. 365, 370 .
9 E. Gurba., Wczesna dorosłość, [w:] B. Harwas-Napierała, J. Trempała (red.),
Psychologia rozwoju człowieka, Tom 2, Charakterystyka okresów życia człowieka,
Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, 2005, s. 227.
7
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„Dorastający zbliżają się do rówieśników, którzy znajdują się
w pobliżu i z którymi mogą się wspólnie bawić, bardziej aktywnie
dobierają sobie partnerów, oczekując od nich wymiany myśli i
współdziałania. Dorastający spędzają coraz więcej czasu z
rówieśnikami, a coraz mniej w towarzystwie rodziców.
Wpływ związków rówieśniczych na poszczególne jednostki
bywa różny. Zazwyczaj tworzy się poczucie wspólnoty, a wraz z
nim podział na „my” (młodzież) i „wy” (dorośli). Pojawia się też
pragnienie wewnętrznego upodobania się. Dorastający ubierają się
i czeszą podobnie, zachowują się w zbliżony sposób, mówią
specjalnym, młodzieżowym językiem (żargonem). Młodzież
wyraża nim przeżycia, których – jej zdaniem – w codziennej mowie
się wyrazić. Związki przyjacielskie dziewcząt są różne od
związków przyjaźni chłopców, co łączy się z odmiennym,
werbalnym stylem komunikowania myśli i uczuć. Większość
dorastających dziewczyn używa konwersacji do nawiązania i
utrzymania bliskości, rozmowy dotyczą spraw osobistych, podczas
gdy dla chłopców rozmowa jest sposobem wyrażania opinii oraz
własnych kompetencji. Podczas gdy dziewczęta spędzają wiele
czasu na rozmowach, chłopcy przede wszystkim, podejmują
wspólne działania. Uogólniając, dziewczęta czerpią więcej niż
chłopcy satysfakcji, przyjaźniąc się z osobą tej samej płci”10.
Rozwój społeczny w relacji z dorosłymi:
„Procesy dojrzewania biologicznego wraz z powstającymi na ich
podłożu przeżyciami oddziałują na przebieg socjalizacji młodzieży.
one
nawiązywanie
kontaktów
koleżeńskich,
Powodują
przyjacielskich oraz heteroseksualnych, wpływają na układ
stosunków społecznych młodzieży z dorosłymi, są powodem różnego
rodzaju konfliktów oraz powstałych na ich tle zaburzeń
przystosowawczych. Procesy emocjonalne zachodzące wśród
młodzieży stwarzają warunki sprzyjające powstawaniu konfliktów z
dorosłymi, które określa mianem „konfliktu pokoleń”. Jednym z jego
powodów jest zmiana społecznej roli młodzieży nie dostrzegana
10 I. Obuchowska, Adolescencja, [w:] B. Harwas-Napierała, J. Trempała (red.),
Psychologia rozwoju człowieka, Tom 2, Charakterystyka okresów życia człowieka,
Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, 2005, s. 175-176.
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przez dorosłych. Wykazują oni nieraz brak zrozumienia i
akceptowania procesu dorastania społecznego oraz pojawiającej się u
niej tendencji do usamodzielnienia oraz uniezależnienia od dorosłych.
Źródłem konfliktów bywają odmienne upodobania i przyzwyczajenia
dorosłych oraz młodzieży. Mogą one dotyczyć sposobu spędzania
wolnego czasu, ulubionych filmów, książek, rozrywek. Odpowiada
im określona hierarchia wartości preferująca pewne formy działania i
wpływająca na sposób zachowania się w różnych sytuacjach
życiowych.
Powstawanie konfliktów młodzieży z dorosłymi jest również
uzależnione od procesów dojrzewania seksualnego. Sprzyja ono
zwiększaniu zainteresowania własnym wyglądem zewnętrznym
przejawiającym się w dążeniu do posiadania modnego ubiory, czy
fryzury. Dorośli ustosunkowują się niechętnie wobec tego rodzaju
upodobań młodzieży zakazując na przykład noszenia przez chłopców
długich włosów lub modnych spodni, co bywa powodem
nieporozumień. Głównymi przyczynami konfliktowych stosunków
są cechu osobowości dorosłych przejawiające się w konserwatywnym
sposobie myślenia, umiłowania konwenansów, w staroświeckich
przekonaniach moralnych i religijnych, odmiennych upodobaniach
estetycznych i kulturalnych”11.
2. Charakterystyka badanego dziecka:
Ala jest 12 letnią dziewczynką, uczennicą VI klasy Szkoły
Podstawowej w Lublinie. Ma ona szczupłą sylwetkę, czarne włosy,
brązowe oczy i ciemną karnację. Wychowywana jest tylko przez
mamę. W skład jej rodziny wchodzi również 21 letni brat – Jarek,
posiadający gimnazjalne wykształcenie, który aktualnie przebywa
za granicą. Mama Ali to 46 letnia kobieta ze średnim wykształceniem, pracująca, jako opiekunka społeczna, w PCK. Jej praca wymaga od niej częstego przebywania poza domem. Jednak dziewczynka nie zostaje bez opieki, ponieważ oprócz zajęć szkolnych
uczęszcza do świetlicy osiedlowej, gdzie jest pod opieką. Tam odrabia lekcje i bawi się. Oprócz tego chodzi na zajęcia taneczne, które odbywają się dwa razy w tygodniu. Ala wraz z mamą mieszkają
11
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Skorny., Proces socjalizacji…, dz. cyt., s. 164-173.

w bloku w dwu pokojowym mieszkaniu. Jeden pokój przeznaczony jest dla niej. Ma ona w nim biurko, półki z książkami, komputer,
kanapę do spania, szafę na odzież, komodę na bieliznę i „swoje
skarby”, a także klatkę ze szczurem. Oprócz komputera Ala posiada gry planszowe i pluszowe misie. Do niedawna zbierała zabawki
ukryte w jaku niespodziance i dlatego jedna z półek jest miejscem,
gdzie je ustawia. Na półkach znajdują się także encyklopedie, Świat
Wiedzy oraz inne książki, niebędące lekturami.
3. Opis metod badawczych:
W procesie badawczym istotną rolę pełnią adekwatne metody, techniki i narzędzia. W pracy została zastosowana metoda sondażu diagnostycznego ze szczególnym uwzględnieniem techniki
wywiadu, metoda obserwacji oraz metoda dialogową z użyciem
techniki w postaci rozmowy.
Wywiad:
„Wywiad jest rozmową badającego z respondentem lub respondentami według opracowanych wcześniej dyspozycji lub w
oparciu o specjalny kwestionariusz”12.
„Wywiad służy głównie do poznawania faktów, opinii i postaw danej zbiorowości. Materiał uzyskany drogą wywiadu pozwala ponadto na analizę układów i zależności między zjawiskami.
Sprawność wywiadu i ważność uzyskanego materiał zależą od
wielu czynników. Najważniejszym jednak warunkiem poprawnego
przeprowadzenia wywiadu są właściwie przygotowane dyspozycje. Określa się je zazwyczaj mianem kwestionariusza. Ale dopiero
wówczas słuszna jest taka nazwa, gdy jest to zestaw pytań zbudowany według specjalnych zasad. Zdarza się jedna prowadzenie
wywiadu tylko według pewnego planu w postaci dyspozycji do
rozmowy nienarzucających ani kolejności, ani ścisłości w zadawaniu poszczególnych pytań”13.

Plich T., Zasady badań pedagogicznych, Wydawnictwo „Żak”, Warszawa,
1995, s. 82.
13 Tamże.
12
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Wywiad został przeprowadzony z mamą Ali. Celem jego było
zapoznanie się z sytuacją rodzinną badanego dziecka i z jej relacjami między poszczególnymi członkami rodziny oraz z dorosłymi.
Obserwacja:
„Obserwacja dotyczy spontanicznego zachowania się w naturalnych życiowych warunkach. Na ich powstanie trzeba nieraz
długo czekać, gdy zaś wreszcie pojawią się, warunki ich poznania
na zawsze są zbyt korzystne. Obserwacje mogą utrudniać dodatkowe bodźce (hałas) lub inne niekorzystne warunki zewnętrzne
(słabe oświetlenie, duża odległość od obserwowanego przedmiotu).
Obserwacja polega, więc na opisie i interpretacji faktów występujących spontanicznie w zachowaniu się.
Prowadząc obserwację nie ingerujemy w przebieg badanego
zjawiska, nie ograniczamy się jednak również do biernej rejestracji
obserwowanych faktów. Czynna postawa obserwatora przejawia
się w tym, że spostrzega on przedmiot obserwacji uwzględniając
przyjmowane hipotezy koncepcje teoretyczne, posługując się odpowiednim systemem pojęć biernych”14.
Celem zastosowania takiej metody było sprawdzenie zachowania dziecka podczas zabawy z rówieśnikami na placu, a także
relacje z dorosłymi.
Rozmowa:
„Rozmowa jest metodą służącą do zbierania wiadomości o
faktach psychologicznych w zakresie badań heurystycznych, które
pozwalają - w wyniku analizy i interpretacji owych faktów – formułować zależności, tendencje do prawidłowości i same prawidłowości, ustalać treść pojęć i terminów psychologicznych, tworzyć
teorię oraz konkretną wiedzę psychologiczną odzwierciedlającą ten
fragment ludzkiej, obiektywnej rzeczywistości, która jest przedmiotem poznania psychologii. Metoda rozmowy umożliwiająca zbieranie danych o poznawczej, naukowej wartości, jest metodologiczną podstawą badań psychologicznych prowadzących do mo-

Skorny Z., Obserwacja psychologiczna dzieci i młodzieży, Wydawnictwo
Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa, 1961, s. 62.
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192

nografii psychologicznej i psychologicznego studium morfologicznego”15.
Przeprowadzając rozmowę z matką dziecka, chciałam zbadać jaki
ma ona kontakt z Alą i czy poświęca jej odpowiednią ilość czasu.
4. Rozwój społeczno-emocjonalny badanego dziecka:
Wpływ szkoły na rozwój intelektualny dziecka w okresie dorastania badanego dziecka:
Ala bierze udział prawie we wszystkich konkursach, czy to literackich, czy plastycznych i sprawia jej to radość. Zajmuje w nich
wysokie miejsca a ukoronowaniem tego są dyplomy i nagrody,
które otrzymuje. Uczy się bardzo dobrze, a jej średnia w ubiegłym
roku wynosiła 5,1. Wie, że wykształcenie jest bardzo ważne, dlatego przykłada się do nauki, aby osiągnąć jak najlepsze wyniki. Istotne znaczenie ma również fakt, iż lubi nauczycieli którzy ją uczą i
dlatego bardzo stara się, aby zaimponować im swoją wiedzą. Jak
każde dziecko chce być chwalona i to motywuje ją do dalszej nauki.
Oprócz tego, bardzo lubi sport i dzięki nauczycielowi w-fu odnajduje się w różnych dyscyplinach, np. gra w koszykówkę (w listopadzie jej drużyna zdobyła 3 miejsce w międzyszkolnych zawodach), tenis stołowy, biegi, skoki w dal. Mimo że te dyscypliny są
tak różnorodne i wymagają innych predyspozycji Ala bardzo dobrze się w nich odnajduje i daje sobie z tym świetnie radę. Jednak
nie wiąże z nimi żadnych planów na przyszłość traktując to tylko
jako zabawę i możliwość sprawdzenia się. Dzięki reprezentowaniu
szkoły na różnych olimpiadach jest osobą rozpoznawalną w szkole.
Rozwój uczuć badanego dziecka:
Zauważyłam, że Alę łączy bardzo duża więź emocjonalna z
mamą. To ona pomaga jej we wszystkim. Wykleiła rysunek, który
przedstawia ja i mamę na spacerze z psem. Kolorystyka obrazka ukazuje ją jako osobę, która pragnie harmonii, spokoju, miłości, zacisznego i uporządkowanego środowiska, o sile woli, o chęci sukcesów,
pełni życia. Osobę szukającą rozwiązań, które otworzyłyby nowe
możliwości i pozwoliłyby na realizowanie oczekiwań i nadziei. WyGerstmann S., Rozmowa i wywiad w psychologii, Państwowe Wydawnictwo
Naukowe, Warszawa, 1985, s. 113.
15
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raża również tendencje do trwałości i bycia niezależnym od wpływów zewnętrznych (M. Braun-Gałkowska 1991 s. 32-34). Natomiast
nie ma na nim osoby taty, osoby sporadycznie pojawiającej się w jej
życiu. To jest powodem jej złości i niechęci do niego. Moją uwagę
przykuł fakt, że Ala bardzo często ogląda horrory, jest wręcz fanką
tego typu gatunku filmowego. Filmy te nasączone strachem, grozą,
przemocą i wzrastającym napięciem powodują u niej podenerwowanie i irytacje na wszelkie zachowania. Odzwierciedleniem tego stanu
jej psychiki jest obrazek, na którym przedstawiła ring, jest to czarne
kółko (wg. niej) obrazujące studnie. Preferuje także specyficzny image, styl Emo, którym się zafascynowała i upodabnia się z nim. Aby
wyciszyć te emocje i ten frustrujący stan napięcia, swoje uczucia przelewa na zwierzęta (ma ich cztery), o których bardzo chętnie mi opowiadała. To one są dla niej oazą spokoju i bezpieczeństwa.
Bardzo lubi szkołę, swoich nauczycieli, którzy są dla niej autorytetem. Szczególnie sympatią darzy pana od w-f co, według mnie,
spowodowane jest brakiem ojca. Jeżeli chodzi o grupy rówieśnicze
to jest zdecydowanie zwolenniczką kontaktów z chłopcami na zasadach typowo koleżeńskich. Natomiast dziewczynki uważa za
osoby zazdrosne i zawistne, dlatego ogranicza relacje z nimi.
Rola rodziny w życiu emocjonalnym badanego dziecka i
kształtowaniu tożsamości:
Zdaniem jej mamy wykształcenie jest bardzo istotne w życiu
człowieka i dlatego kładzie duży nacisk na naukę. Zauważam w
mamie brak obiektywizmu, bowiem uważa, że Ala jest we wszystkim najlepsza, jednak co niestety jest zawsze zgodne z prawdą.
Dziewczynka ze wszech miar stara się sprostać oczekiwaniom
mamy, aby sprawić jej tym radość. Mama przekazuje jej pewne
wartości, wie co jest dobre, a co złe. Fakt, iż mama Ali zajęta jest
pracą zawodową przez większą część dnia, dziewczynka niejednokrotnie zdana jest na siebie. Musi dopasować ubranie do panującej
aury za oknem, a także przyszykować sobie jedzenie jak przychodzi ze szkoły. Są to co prawda błache czynności, ale według mnie,
dość istotne dla 12-latki, bowiem stanowią kanwę do dalszych samodzielnych decyzji podejmowanych w przyszłości. Są także
pierwszą próbą usamodzielnienia się i zwierzenia swoim wyborom
i umiejętnościom. W ten sposób mama Ali stopniowo próbuje usa194

modzielniać ją i uniezależniać od siebie – obdarza ją zaufaniem.
Niejednokrotnie podczas rozmów z mama wywiązują się kłótnie,
bowiem Ala ma własne zdanie i przedstawia swoje kontrargumenty. Postrzeganie przez mamę wielu spraw nie zawsze jest przez nią
akceptowane.
Przeprowadzony test rysunku rodziny oraz jego interpretacja
dała interesujące wyniki. Poziom formalny dziewczynki mieści się
w okresie realizmu. Typ jej rysunku należy zaliczyć do racjonalnego, gdyż wyraża się on w liniach prostych i sztywnych. Postacie są
nieruchome i wyizolowane, nieraz stereotypowo reprodukowane,
ale często z dbałością o szczegóły. Rysunki takie dają osoby zahamowane przez wewnętrzną cenzurę, poddające się regułom. Rysunek racjonalny często współistnieje z przystosowaniem szkolnym.
Ala podczas rysowania słabo naciskała kredkę, co mówi o jej nieśmiałości, łagodności, czasami nerwicy i dużym niepokoju. Kolorystyka obrazka świadczy o tym, że jest wrażliwa, pragnie miłości,
zacisznego i uporządkowanego środowiska, potrzebuje harmonii.
Oprócz tego jest także spontaniczna, swobodna, otwarta, szukająca
rozwiązań, które otworzyłyby jej nowe możliwości, tym samym
pozwalając na zrealizowanie oczekiwań i nadziei. Ala nie jest indywidualistką, poszukuje sytuacji trudnych i wymagających. Przestrzenie białe mówią o problemach wypartych, stłumionych.
Dziewczynka waloryzuje siebie. Pominięcie ojca na rysunku jest
wyrazem agresji, braku akceptacji i miłości16.
Rola grupy rówieśniczej w życiu badanego dziecka:
Ala wykazuje zdecydowanie lepszy kontakt z chłopcami, niż
dziewczynkami i to także wynika z wywiadu przeprowadzonego z
mamą. To otoczenie daje jej bowiem umiejętność bycia w centrum
uwagi i zainteresowania, czego nie można powiedzieć o środowisku dziewcząt, w którym ”błyszczeć” chce każda z nich. Ta chęć
jest w niej tak dominująca, że Ala, na swoim rysunku, przedstawiła
siebie w samym centrum (otoczona koleżankami). To świadczy o jej
pragnieniu dominowania, przewodzenia i narzucania swojego

Zob. M. Braun-Gałkowska., Metody badania systemu rodzinnego, Katedra
Psychologii Wychowawczej, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin, 1991, s. 30-44.
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zdania. Taka postawa jest próbą waloryzowanie własnej osoby, co
nie zawsze spotyka się z akceptacją.
Rozwój społeczny w relacji z dorosłymi badanego dziecka:
Jej relacje z dorosłymi są lepsze niż z rówieśnikami. Potwierdziła to mama w swoim wywiadzie i na pytanie czy dziecko woli
spędzać czas z rówieśnikami, czy z dorosłymi?, odpowiedziała, że
„z dorosłymi”. Podczas rozmów mamy ze znajomymi, Ala nie odstępuje jej, a mało tego często zabiera głos w dyskusji, co nie zawsze spotyka się z aprobatą rozmawiających. Nawet wołania rówieśników zachęcające ją do wspólnej zabawy nie są w stanie ją zainteresować. Zauważyłam, że dziewczynka chętnie pomaga osobom
starszym w niesieniu zakupów, czy tez w samym ich robieniu. Tak
jak każdy człowiek ma osoby, które lubi i osoby, których nie darzy
sympatią. Wówczas stara się ich unikać, aby nie być niegrzeczną.
Zakończenie
Celem pracy było zbadanie rozwoju społeczno-emocjonalnego
dziecka w wieku dorastania w nie pełnej rodzinie. Obiektem badań
była Ala, dziewczynka wychowywana tylko przez mamę, otoczona jej
miłością. Brak ojca nie jest bez znaczenia, gdyż ten fakt powoduje u niej
rozdrażnienie w czasie rozmów o nim, a jednocześnie zauważa się u
niej chęć przebywania w gronie pełnej rodziny, w której funkcja ojca
ma istotne znaczenie. Ala ma dobre warunki mieszkaniowe. Posiada
odpowiednie przybory szkolne, a także wiele materiałów dydaktycznych potrzebnych do rozwijania jej wiedzy. Uczęszcza do szkoły podstawowej, gdzie aktywnie spędza czas i nawiązuje kontakty z rówieśnikami. Ala bardzo lubi zabawy z nimi i chętnie w nich uczestniczy.
Zauważyłam, że podczas nich dziewczynka lubi dominować, być w
centrum uwagi i narzucać swoje pomysły. Gdy nie spotyka się to z akceptacją staję się podirytowana i rezygnuje z uczestnictwa z nich. Większą wyrozumiałością w stosunku do Ali wykazują się koledzy niż koleżanki i dlatego ich towarzystwo, bardziej preferuje. Dziewczynka wykazuje się dużą samodzielnością i odpowiedzialnością w codziennych
czynnościach domowych. Niejednokrotnie wymusza to na niej sytuacja
rodzinna, gdyż mama, jako jedyny jej opiekun, przez większą część
dnia zajęta jest wykonywaniem pracy zawodowej. Dzięki temu zapewnia córce właściwy poziom życia i możliwość rozwijania zaintere196

sowań i pasji. Mimo wielu obowiązków poświęca jej każdą wolna
chwilę, niejednokrotnie kibicując jej we wszelkiego rodzaju olimpiadach i zawodach sportowych, na które Ala delegowana jest ze szkoły.
Umacnia to między nimi więź i jednocześnie rekompensuje, w pewnym stopniu, brak ojca. Relacje między matką a córka są bardzo dobre,
a przykładem tego jest uczestnictwo w rodzinnych występach artystycznych organizowanych przez świetlicę, do której uczęszcza dziewczynka. Tam już od paru lat zdobywają pierwsze miejsce i przywożą z
tych wypadów puchary oraz nagrody.
Konkludując stwierdzam, że Ala jest osobą ambitną, dążącą
do celu, posiadającą wiele pasji i wykazującą świetne relacje na linii
matka-córka, a to tylko dzięki wspólnemu zrozumieniu, akceptowaniu swoich wad i zalet oraz tolerancji. Jej stosunki społeczne z
rówieśnikami są dobre, lecz zdecydowanie wykazuje lepsze relacje
z osobami dorosłymi.
Streszczenie
Macierzyństwo i rodzicielstwo to miłość, akceptacja oraz wyznaczanie kierunków młodemu człowiekowi. Pełny model rodziny
nie zawsze jest gwarantem wsparcia i empatii. To właśnie w samotnym macierzyństwie często następuje intensyfikacja uczuć i
mądrych rad rekompensująca braku pełnego modelu rodziny. Miłość w domu rodzinnym kształtuje wartościowego człowieka i wyznacza drogę do osiągnięcia zamierzonego celu.
Summary
Single motherhood - a case study. Motherhood and parenthood
mean love, acceptance and assigning the direction to young people.
The traditional and the full model of the family is not always a guarantee of acceptance, support and empathy. Single parents very often
tend to intensify their feelings and advice so as to compensate their
children for the lack of the other parent. Love in the family creates the
man of merit and determine the best way to achieve a goal.
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Agnieszka Kaźmierczak (UMCS)

Świat bez Boga
Wstęp
Człowiek często jest przedstawiony, jako stworzenie wyróżniające się w świecie przyrody. Konstruuje, tworzy oraz przekształca świat go otaczający. Dąży do podporządkowania go sobie. Pretenduje nawet do władzy nad życie swojego gatunku, jak i innych
stworzeń (in-vitro, aborcja, eutanazja czy eksperymenty nad komórkami macierzystymi). Na bazie tych aspiracji powstaje pogląd,
że dla dobra dalszego rozwoju człowieka należy zapomnieć lub
zawiesić debatę o kontekście religijnym działania ludzkiego. Wraz
z rozwojem nauki miejsce Boga zaczyna zajmować egoistyczny homo sapiens.
Coraz częściej przedstawiany jest pogląd, że władza państwowa musi być także neutralna. Nie powinna w swoich decyzjach sugerować się własnymi lub religijnymi racjami. Powinna
„odciąć się” od wszystkich zaszłości kulturowych, wierzeniowych
czy etnicznych. W swoich działaniach musi kierować się zdrowym
rozsądkiem i dobrem wspólnym. Czy jest to jednak możliwe? Czy
można żyć w państwie zbudowanym tylko i wyłącznie na postulatach praktycznego rozumu, bez odniesienia do Boga? Ateiści odpowiedzą, że tak. Podadzą nawet szereg dowodów na potwierdzenie swoich tez1.
1. Stanowiska ateistyczne
W dziejach naszej ludzkości powstało wiele poglądów i stanowisk wobec Boga. Wiele z nich dotyczyło pozytywnych odczuć
wobec niego. Nie mniej obejmowało także stosunki negatywne.
Pojęcie ateizmu towarzyszyło poglądom kulturowym, filozoficz1 Według E. Gilsona ateiści jak i wierzący odnoszą się do Boga rozumianego jako
compositum trzech elementów: jako byt transcendentny, czyli istniejący niezależnie od
ludzi i świata; jako byt konieczny, dla którego bezsensowne byłoby szukanie przyczyny ostatecznej; oraz jako przyczyny całej rzeczywistości.- Zob. E. Gilson, Bóg i ateizm,
tłum. M. Kochanowska, P. Murzański, Kraków 1996, s. 115-116.
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nym oraz politycznym. Budziło oraz budzi wiele dyskusji. Z. J.
Zdybicka w Powszechnej Encyklopedii Filozofii definiuje ateizm, jako
„doktrynę lub egzystencjalną postawę człowieka wyrażającą negację istnienia boga, jako bytu w pełni doskonałego, transcendentny,
niezależny od świata i człowieka, konieczny (nieuwarunkowany),
przyczyna całej rzeczywistości, osobowy Absolut, z którym człowiek może wejść w świadome relacje (religie)”2. Pojecie to według
niej można definiować także, jako „doktrynę uznającą absolut pozbawiony jednego lub kilku atrybutów”3 lub „doktrynę uznającą
niemożliwość udowodnienia istnienia Boga lub nierozstrzygalność
jego istnienia”4.
Z. J. Zdybicka porządkuje stanowiska ateistyczne na: teoretyczne, metafizyczne, teoriopoznawcze, aksjologiczne oraz praktyczne. Ateizm teoretyczny związany jest z koncepcją świata i
człowieka. Wynika również z odrzucenia klasycznej koncepcji
prawdy, jako zgodności myśli z rzeczywistością. Uwidoczniło się
to szczególnie w filozofii nowożytnej i współczesnej, gdzie za
punkt wyjścia przyjmuje się negacje istnienia Boga (człowiek nie
jest zdolny do stwierdzenia istnienia Boga, ponieważ jest on niepoznawalny). W tym ujęciu koncepcja Absolutu zostaje zamknięta w
immanencji świata, lub świadomości człowieka. Przedstawicielami
tego stanowiska są między innymi Kartezjusz i Kant5.
Z. J. Zdybicka ateizm teoretyczny łączy w sposób ścisły z ateizmem metafizycznym i teoriopoznawczym. Twierdzi, że są one
formami ateizmu teoretycznego. Ateizm metafizyczny jest doktryną obejmującą monizm metafizyczny głoszący jednorodność rzeczywistości. Dzielimy go na: bezwzględny (wyraźna negacja Absolutu) połączony z monizmem materialistycznym, oraz względny
(przyjęcie istnienia Absolutu bez jednego lub wielu atrybutów takich jak: transcendencja, osobowego charakteru lub jedności) zwią-

2 Z. J. Zybicka, Ateizm, [w:] Powszechna Encyklopedia Filozofii, pod red. A. Maryniarczyk i in., t. 1, Lublin 2000, s. 371.
3 Tamże.
4 Tamże.
5 Zob. Tamże., s.385.
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zanego z monizmem idealistycznym głoszącym panteizm, panenteizm i deizm6.
„Panteizm i panenteizm to doktryny, które pozbawiają absolut transcendencji wobec świata i człowieka; mieszczą się tu te
wszystkie doktryny, które nie uznają metafizycznej różnicy między
Bogiem i światem”7. Przybiera on różne postacie: panteizmu Spinozy „(…) wg którego tylko Bóg jest realną substancją, świat jest jej
przejawem i eminencją, nie posiada bowiem odrębnego od absolutnej substancji bytu”8, panteizmu idealistycznego „(…) wg którego Bóg jest całością rzeczywistości jako absolutna Idea, Duch, Jaźń,
która na drodze koniecznego (dialektycznego) rozwoju osiągają
absolutność i doskonałość, jedność w wielości momentów(…)”9
głoszonego przez Plotyna, Herdesa, Fichtea, Schellinga, Hegela;
pankosmizmu „(…) wg którego tylko świat jest realny, Bóg jest
sumą tego co istnieje(…)”10 głoszonego przez Holbacha, Diderota
oraz lewicy heglowskiej; panteizmu naturalistycznego „(…) wg
którego natura stanowi źródło życia i wszystko ożywia(…)”11 głoszonego przez stoików, hylozoistów, Straussa oraz Haeckela.
Deizm głosi istnienie Boga, jednak neguje Jego relację do świata. Stanowisko to neguje opatrzność Bożą, różnicę między dobrem i
złem oraz moralności zawierająca się w Absolucie. Deizm głosili
między innymi encyklopedyści oraz Wolter12.
Z. J. Zdybicka ateizm teoriopoznawczy wiąże z agnostycyzmem, czyli poglądem, że możliwość poznania Boga przez człowieka jest niemożliwa. Przybiera on różne formy: immanencji (znosi różnicę pomiędzy myślą a podmiotem absolutyzując świadomość), racjonalistycznego (odrzuca inne poznanie niż rozumowe),
metodologiczny (nadaje wartość poznania jedynie naukom szcze-

Zob. Tamże.
Tamże.
8 Tamże.
9 Tamże.
10 Tamże.
11 Tamże.
12 Tamże., s.386.
6
7
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gółowym) oraz podświadomości (łączy idee Boga z fantastyką- tutaj freudyzm i marksizm)13.
Ateizm aksjologiczny inaczej nazywany przez Z. J. Zdybicką
pozytywnym lub antropologicznym jest stanowiskiem, według
którego odrzucamy istnienie Boga w imię innych konkurencyjnych
wartości. Przedstawiciele tego kierunku ateistycznego przyznają
większą wartość np. człowieka, ludzkości, historii czy postępu.
Najbardziej rozpowszechniona jest absolutyzacja człowieka i jego
osiągnięć. W tym ujęciu staje się on samowystarczalny i zdolny do
rozwiązywania wszystkich problemów. Osiąga on pełnię szczęścia
tu, na ziemi, ponieważ posiada on pełnię boskości tylko tutaj. Świat
niematerialny jest niepoznawalny dla człowieka, więc nie istnieje14.
Ateizm praktyczny jest postawą charakterystyczną dla ludzi
żyjących „jakby Boga nie było”. Odrzucają oni wartość egzystencjalną relacji człowieka z Absolutem: celu życia, zbawienia czy miłości. Występuje on w różnych postaciach: u ludzi uważających się
za wierzących, jednak nieposiadających poczucia grzechu, laicyzacji, obojętności nazywanego inaczej indyferentyzmem oraz ignorancji. W przedostatniej grupie mówimy o braku zainteresowania
problematyką Boga. Jest to całkowite oddanie się życiu tu na ziemi
połączonego z sekularyzacją i ateizacją życia. Ateizm ignorancji
zakłada natomiast, że nawet, jeśli Bóg istnieje, nie ma on wpływu
na życie człowieka. Otrzymuje on miano obserwatora15.
Z. J. Zdybicka podaje także szczególne postacie ateizmu praktycznego: atyteizm, pseudoateizm oraz postateizm. Antyteizm jest
to teoretyczna negacja Boga połączona z próbą wyeliminowania go
z dziedzin życia człowieka. Postawa ta łączy się często z laicyzmem. Wkracza ona na obszary społeczne i kulturowe. Preudoateizm jest to ateizm wynikający z błędu poznawczego lub z niewiedzy człowieka. Jest to przekonanie, że odrzuca się Boga, jednak
faktycznie wierzy się w niego, ponieważ to co uważamy za Idee
Boga nią nie jest. Postateizm jest najczęściej spotykanym u „zwykłego zjadacza chleba”. Jest to stanowisko całkowicie ignorującego
Zob. Tamże.
Zob. Tamże.
15 Zob. Tamże., s.386-367.
13
14
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Boga w teorii i praktyce. Często osoby wyznające tą zasadę w swoim życiu mówią o sobie „wierzący, ale niepraktykujący”16.
J. Maritain przedstawia inny podział ateizmu ze względu na
dwa punkty widzenia: człowieka, który uważa siebie za ateistę,
oraz treści filozofii ateistycznej. W pierwszym ujęciu filozof przedstawia stanowiska ateizmu praktycznego (twierdzą, że wierzą w
boga, lecz w rzeczywistości jest to kult władzy lub pieniądza),
pseudoateizmu (rozumiany tak jak u Z. J. Zdybickiej) oraz ateizmu
absolutnego (całkowite przeciwstawienie się Boskiej transcendencji
w teorii oraz praktyce). Stanowiska filozoficzne dzieli natomiast na
negatywne i pozytywne17.
Ateizm negatywny odrzuca pojęcie Boga, nie zastępując go.
Filozofowie głoszący to stanowisko pozostawiają pewnego rodzaju
wolną przestrzeń. Nie dążą oni do zapełnienia jej, tylko zapewnieniu człowiekowi wolności empirycznej. Do możliwości robienia
wszystkiego tego, co chcemy. W tym ujęciu jest to pogląd powierzchowny i empiryczny. Może być on jednak rozumiany głęboko i
metafizycznie. Wolność, którą posiada człowiek pretenduje do niezależności absolutnej, wręcz boskiej, która odnajduje pełen wyraz
w samobójstwie18.
J. Mariatin łączy ateizm pozytywny, czyli bezpośrednie przeciwstawienie się wszystkiego co związane jest z Bogiem, z ateizmem absolutnym. Jest to forma niewiary, która była już wyznawana przez filozofów trzech poprzednich epok. Za przedstawicieli
tego poglądu możemy uznać między innymi Nietzschego, ateistów
egzystencjalnych, czy materializmu racjonalnego19.
Inny filozof francuski E. Gilson rozumie ateizm, „jako postawę wyrażającą (w najróżniejszych formach, począwszy od teoretycznego aż do praktycznego) przekonanie, że Boga nie ma, czyli,
że słowo „bóg” nie ma żadnego odzwierciedlenia w rzeczywistości”20. Ateizm filozoficzny definiuje natomiast, jako „system będący
Zob. Tamże., s. 372.
Zob. J. Maritain, Sens współczesnego ateizmu, tłum. Arkadiusz Ziernicki,[w:]
Znak, Kraków 1990, Nr 9(424), s. 3.
18 Zob. Tamże, s.3-4.
19 Zob. Tamże., s. 4.
20 J. Sochoń, Ateizm, Warszawa 2003, s. 243.
16
17
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sposobem eliminacji pojęć religijnych z porządku myślenia, mającego na celu zrozumienie świata”21. Filozof podaje osiem form ateizmu: naukowy, proletariacki, roztargnienia i obojętności, praktyczny, filozoficzny, wolnomyślicielstwo, laicyzm oraz poganom
współczesny.
Gilson mówiąc o ateizmie naukowym podkreśla, że nie można
wyodrębnić jego czystej formy. Wynika on z niezdolności wyjaśnienia praz nauki szczegółowe problematyki Boga. Na ich gruncie
nie jesteśmy w stanie odnaleźć ani potwierdzenia, ani zaprzeczenia
jego istnienia. Obejmuje on swoim zasięgiem umysły naukowców,
którzy z własnej woli negują istnienie Absolutu. Zasada ta nie
obejmuje wszystkich zajmujących się praca badawczą, tylko niektórych, ponieważ dzięki nauce otrzymujemy zdolności technik intelektualnych, a nie dynamizm moralny22.
Ateizm naukowy obejmuje trzy porządki: ontologiczny (tylko nauka daje możliwość poznania realistycznej prawdy), teoriopoznawczy
(wiedza zdobyta na podstawie nauk szczegółowych mówi nam o przeszłości, przyszłości i teraźniejszości, bez odniesienia do transcendencji),
oraz etycznych (postęp i rozwój stanowią dobro samo w sobie, a nauki
dążą do postępu, czyli ostatecznie do dobra)23.
E. Gilson mówiąc o ateizmie proletariackim, lub inaczej państwowym robi to w kontekście Radzieckiej Republiki Rosji, gdzie
idee marksizmu wpisane były w konstytucję tego kraju. Jest to
niewiara narzucona przez władzę obywatelom. Nie muszą oni podzielać poglądów zawartych w najwyższym dokumencie państwowym, ale muszą żyć według nich pod groźbą sankcji prawnej.
Takie działanie ma na celu zamknięcie człowieka w wymiarze doczesności. Religia w tym ujęciu jawi się jako przeciwieństwo władzy państwowej utożsamianej z dobrem24.

Tamże.
E. Gilson oddziela ateizm naukowy od scjentyzmu (przekonania, że tylko
poznanie naukowe gwarantuje poznanie niepowątpiewalnej wiedzy; prawda jest
w tym ujęciu mierzalna i weryfikowalna) oraz ateizmu pozytywistycznego. –
Zob. Tamże., s. 247.
23 Zob. Tamże., s. 246-248.
24 Zob. E. Gison, Bóg…, s. 117.
21
22
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Kolejna forma niewiary, o której mówi filozof odnosi się do
pragmatycznej sfery ludzkiego życia. Ateizm obojętnościowy i roztargnieniowy wynika z odrzucenia problematyki religijnej z życia.
Jest to akt dobrowolnie podejmowany przez człowieka. „Bóg nie
jest wartością, dla osiągnięcia, której warto podejmować jakiekolwiek wysiłek. Afirmacja czy negacja Boga niczego nie zmienia w
życiu człowieka, które spełnia się w wymiarze areligijnym”25.
Za najbardziej rozpowszechniony oraz za najniebezpieczniejszą formę negacji Boga E. Gilson uznaje ateizm praktyczny. W najprostszym znaczeniu jest to bezbożność. Wchodzi on w obszar ateizmu opisanego powyżej. Ukrywany często, można przedstawić w
stwierdzeniu „wierzący, lecz niepraktykujący”. Osoba żyjąca według tej zasady postępuje tak, jakby Boga nie było, mimo, iż deklarują wiarę w niego26.
Ateizm filozoficzny odwołuje się do racji naturalnych. Neguje
on wszelkie formy afirmacji Boga, oraz Objawienia. Jest to forma
teologii naturalnej określonej, przez błędne założenia ontologiczne.
E. Gilson definiuje go, jako „określony wstępnymi założeniami system, odrzucający pojęcie Boga”27. W jego obrębie wyróżnia ateizm
negatywny, pozytywny i dogmatyczny.
Ateizm negatywny możemy odnaleźć w doktrynach filozoficznych, w których nie ma miejsca dla problematyki Boga. Jest ona
przemilczana, zapomniana lub potraktowana w sposób obojętny. E.
Gilson za głównego przedstawiciela tego kierunku uważa M. Heideggera. Ateizm pozytywny i dogmatyczny głosi „śmierć Boga”.
Przedstawicielami tego nurtu myślowego są, według filozofa,
Marks, Feuerbach, Nietzeche oraz Sartre. Niewiara tego typu jest
rozumiana pozytywnie-, jako wyzwolenie się człowieka, oraz jego
dalszy rozwój w nowym świecie wolnym od więzów religijnych.
Takie założenia prowadzą do utopi28.

J. Sochoń, Ateizm…, s. 250.
Zob. E. Gilson, Bóg …, s.117.
27 J. Sochoń, Ateizm…, s. 253.
28 Zob. Tamże., s.252-254.
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26

205

Kolejną formą ateizmu opisywanego przez Gilsona jest wolnomyślicielstwo29. Postulaty tego stanowiska głoszą, że należy dążyć do uwolnienia człowieka od religii i Boga. Tylko w ten sposób
osoba ludzka może cieszyć się pełnią wolności. Sposób dokonania
tego, jest jasno określony- należy zniszczyć kościół oraz jego nauki,
aby doprowadzić do świeckości w myśli i postępowaniu człowieka.
Takie postępowanie stało się postawą dla laicyzacji. E. Gilson mówi, że „jest to system twierdzeń, a więc doktryna, której właściwym
celem jest zniszczenie religii, (…) jest ona nie do podważenia przed
wszystkim dlatego, że faktycznie nie istnieje. To, co istnieje rzeczywiście, to nie laicyzm- widmo wyrosłe w wyobraźni klerykalnej,
lecz laickość, która nie jest doktryną lecz faktem”30. Fakt ten oznacza, że państwo reprezentuje władzę świecką.
Ostatnią formą ateizmu opisywaną przez francuskiego filozofa jest poganiam współczesny. Jest to postawa charakteryzująca się
rezygnacją z potrzeby odkupienia. Używa również zamiennie pojęcia natury oraz natury upadłej. Mieszając te dwa pojęcia, poganizm
współczesny nie rozróżnia pojęcia dobra i zła, wady i cnoty, oraz
grzechu i łaski. Nie jest również w stanie określić granic zasięgu
pojęcia natura, co może prowadzić do zniszczenia i korupcji.
Kościół katolicki, który znajduje się w centrum ataków
wszystkich doktryn ateistycznych podkreśla złożoność oraz różnorodność tego zjawiska. W Katechizmie Kościoła Katolickiego ateizm
określany jest, jako postawa odrzucająca lub negująca istnienie Boga. Nazywany jest on także „grzechem przeciwko cnocie religii”31.
Za najpowszechniejsze a zarazem za najniebezpieczniejsze formy
niewiary uważa: materializm praktyczny, który zamyka człowieka
w ramach życia ziemskiego; humanizm ateistyczny, dla którego
człowiek jest celem wszelkiego działania i wyznacznikiem kryte-

E. Gilson posługuje się terminem „libre-pensée”, które można tłumaczyć,
jako libertynizm lub wolnomyślicielstwo. Jan Sochoń interpretując pisma francuskiego filozofa tłumaczy je, jako wolnomyślicielstwo.-Zob. Tamże., s. 254.
30 E. Gilson, Laickość i laicyzm, tłum. Zuzanna Eichler-Valenti, Jan Sochoń [w:]
Człowiek w kulturze, 1994 nr 3, s. 161.
31 Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994, s.488.
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rium oceny tego działania, oraz ateizm współczesny, który uważa
religię za przeszkodę dla budowania szczęścia człowieka32.
2. Obraz człowieka w ujęciu ateistycznym.
Aby móc opisać ideę człowieka stworzoną przez filozofie nurtu ateistycznego, należy najpierw przedstawić obraz religii i Boga,
którym się posługuję przy jego opisie. Koncepcji tych, jest tak dużo
jak było przedstawicieli tego kierunku myślowego. Najważniejsi z
nich, a zarazem ci, z którymi najczęściej polemizowali filozofowie
nurtu neotomizmu to: Ludwig Feuerbach, Karl Marks ze swoimi
następcami Fryderykiem Engelsem i Włodzimierzem Leninem,
Friedrich Nietzsche oraz Jean-Paul Sartre.
Filozofia Ludwiga Feuerbacha była jedną z podstaw dla koncepcji Marksa, który zapoczątkował ogromny ruch ateistyczny i
sekularystyczny w Europie. W swoim dziele O istocie chrześcijaństwa mówi, że „religia jest samorodwojeniem człowieka: człowiek
tworzy sobie Boga jako istotę sobie przeciwstawną. Bóg nie jest
tym, czym jest człowiek- człowiek nie jest tym, czym jest Bóg. Bóg
jest istotą nieskończoną, człowiek skończoną; Bóg jest doskonały,
człowiek - niedoskonały; Bóg jest wieczny, człowiek- przemijający;
Bóg jest wszechmocny, człowiek bezsilny; Bóg jest święty, człowiek- grzeszny. Bóg i człowiek to krańcowe przeciwieństwa: Bóg
jest tym, co absolutnie pozytywne, kwintesencją wszelkiej rzeczywistości, człowiek jest tym, co negatywne, kwintesencją wszelkiej
nicości”33. Takie rozumienie religii wynika z utożsamiania przez
filozofa teologii z antropologią34. Dla udowodnienia tej tezy sprowadza idee Boga do istoty człowieka, przyrody oraz pragnienia
ludzkiego.
Feuerbach dokonuje redukcji Boga do istoty człowieka, która
według filozofa jest demistyfikacją bytu ludzkiego. To człowiek
Zob., Tamże., s. 488-489.
L. Feuerbach, O istocie chrześcijaństwa, tłum. Adam Landman, Kraków
1959, s.87.
34 „Rzeczywistą treścią teologii jest antropologia […]; między orzecznikami boskiej i ludzkiej istoty i – co za tym idzie - między podmiotem boskim czy istotą boską
a ludzką nie ma różnicy, […] są identyczne; […] rozróżnienie jakie się zwykło czynić
jest niczym, jest nonsensem”- Tamże., s. 25.
32
33
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wymyśla Boga. Dzieje się to podczas utożsamiania Boga i religii z
atrybutem nieskończoności. Jest to myślenie błędne, ponieważ cecha ta jest w rzeczywistości przypisana człowiekowi. Religia przenosi ją na wyimaginowany Absolut, tworząc złudzenie bytu ponadludzkiego. Człowiek ulega temu wyobrażeniu, ponieważ nie
może uznać nieskończoności za swój atrybut na poziomie psychologicznym. Tworzy, więc rzeczywistość inną od siebie, która posiada ta cechę. Odnosi się do niej, stając się „przedmiotem Boga”35.
Zależność tą można przedstawić w schemacie:

Schemat.1.
Źródło: M. Neusch, U źródeł współczesnego ateizmu. Sto lat dyskusji na
temat Boga. ,tłum. Anna Turowiczowa, Paryż 1977, s.53.

Według Feuerbacha „Bóg jest zwierciadłem człowieka”36. Nie
jest on odmienny od człowieka, tylko jest projekcją w formie hipotezy, dlatego filozof postuluje odrzucenie go. Istota ludzka w akcie
religijnym poznaje samego siebie. Oszukuje się, że jest to Bóg. Feuerbach nie podaje jednak przyczyn tego oszustwa świadomości.
Człowiek, według niemieckiego filozofa jest bytem zanurzonym w świecie przyrody, posiadającym ciało i instynkty, jednostką
pragnącą, czującą i chcącą. „Człowiek tym różni się od zwierząt, że
jest pośród istot żywych najwyższym stopniem wyczulenia zmysłowego, jestestwem najwrażliwszym zmysłowo i najbardziej wyZob. M. Neusch, U źródeł współczesnego ateizmu. Sto lat dyskusji na temat Boga. ,tłum. Anna Turowiczowa, Paryż 1977, s.51-53.
36 L. Feuerbach, O istocie…, s. 131.
35
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czulonym na całym świecie(…)”37. Jest to również byt, który posiada świadomość zależności wobec przyrody. Feuerbach określa tą
zależność, jako obiektywną zasadę religii naturalnych. Subiektywną zasadą, jest w odniesieniu do przyrody zależność człowieka od
niej. Interpretacja ta jest odzwierciedleniem pierwszego rozumienia
religii, gdzie zasadą subiektywną była świadomość siebie, a zasadą
obiektywną istota człowieka. Driada ta sprowadzała substancję
Boga do substancji człowieka. Druga driada prowadzi, według filozofa, do stawiania znaku równości pomiędzy Bogiem a przyrodą,
która nie jest niczym innym, jak hipotezą Absolutu38.
Ostatnią przyczyną tworzenia się idei Boga jest ludzkie pragnienie szczęścia. Feuerbach podkreśla, że człowiek w swoich działaniach
kieruje się potrzebą posiadania szczęścia lub zaspakajania tej potrzeby. To na jej gruncie, według filozofa, rodzi się religia. Mami ona istotę ludzką obietnicą życia bez bólu i cierpień po śmierci, w lepszym i
doskonalszym świecie. Niestety, są to obietnice bez pokrycia. Religia
jest tylko wytworem ludzkiej świadomości39.
Filozofem, który w swoich poglądach czerpał inspiracje z filozofii Ludwika Feuerbacha był Karol Marks. Według niego człowiek
wymyśla sobie bogów. Dzieje się tak dlatego, że nie jest on wstanie
zapanować nad światem. Nie potrafi on nadać sensu własnemu
życiu, ponieważ widzi on swoje ułomności i niedoskonałości.
Uczucie to powoduje, że szuka on ukojenia w wyimaginowanych
istotach, jakimi są bogowie. Nie są ono prawdziwi. Istnieją tylko w
umyśle ludzkim. K. Marks podkreśla, że aby człowiek mógł się
prawidłowo rozwijać musi odrzucić te złudne wyobrażenia. Stanie
się on wtedy tym, kim jest naprawdę, czyli istotą wielką i godną,
wolną i rozumną, rozwijającą swą indywidualność i wewnętrzne
bogactwo, oraz traktującą innych ludzi jako cel a nie środki40.
Marks w centrum swojej etyki umieścił człowieka. Postulował,
że jest on dobrem najwyższym dla każdej istoty ludzkiej. To wła37 L. Feuerbach, Wykłady o istocie religii, tłum. Eryka Skowrona, Tadeusz Witwicki, Kraków 1953, s.230-231.
38Zob. M. Neusch, U źródeł...,s. 57-60.
39 Zob., Tamże., s. 60-62.
40 Zob., M. Neusch, U źródeł...s.80-82.
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śnie on powinien zająć miejsce każdego wyimaginowanego boga.
Jest on także, według niemieckiego filozofa, kryterium wszelkiej
oceny moralnej. W tym ujęciu dobre moralnie jest wszystko to, co
sprzyja rozwojowi człowieka. Dlatego też powinnością każdej istoty ludzkiej jest doskonalenie się oraz świata, życie twórcze, aktywne nakierowane na rozwój swoich zdolności i zainteresowań. Złem
jest wszystko to, co nie pozwala lub ogranicza dążenie do tego celu.
Podstawą dla tej teorii jest przyjęcie, że człowiek jest zdolny do
działania. Społecznie przekształca świat, dostosowuje go do swoich
potrzeb, oraz opanowuje i podporządkowuje. Jest on twórcą swego
świata, jak również samego siebie. To właśnie w tym, według
Marksa tkwi źródło godności i wielkości człowieka. Religia ogranicza tą zdolność rozbudzając w ludziach cechy niewolnicze: służebność, uległość, kompromisy oraz złudne nadzieje41.
Przyjaciel Karola Marksa- Fryderyk Engels oraz ich następca
Włodzimierz Lenin kontynuowali, oraz rozwijali myśl twórcy marksizmu. Ich koncepcja człowieka i religii niewiele różni się od pierwotnej. Tak jak Marks ujmowali oni oczyszczenie istoty ludzkiej z imaginacji religii. Różnice pojawiają się na obszarze samej formy odejścia
od wiary. Marks postulował samoistne oczyszczenie się społeczeństwa w procesie przemian. Engels zakładał, że w wyniku procesów
doskonalenia dojdzie do zakazu wyznawania jakiejkolwiek religii.
Narodzi się świadomość, że „(…) wszelka religia jest tylko fantastycznym odzwierciedleniem w głowach ludzkich tych zewnętrznych
sił, które rządzą całym bytem ludzkim, odzwierciedleniem, w którym
siły ziemskie przybierają postać sił nadziemskich”42. Nie spowoduje
to jednak natychmiastowego i całkowitego ateizmu. Może, to wywołać nawet reinkarnacje wiary, dlatego filozof zaznacza, że należy
zniszczyć podwaliny konstrukcji religii, aby runęła bezpowrotnie.
Nieocenionym narzędziem w tym działaniu jest nauka43.

41Zob. M. Michalik, Etyka marksizmu i moralność socjalistyczna, [w:] Etyka, pod
red. Henryka Jankowskiego, Warszawa 1980, s. 246-256.
42F. Engels, Anty-Dühring, [w:] K. Marks, F. Engels, W. Lenin, O religii, Warszawa 1984, s. 161.
43 Zob. M. Neusch, U źródeł…, s.99-101.
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Według Lenina religia nie tylko przeszkadza w rozwoju i doskonaleniu się człowieka, ale jest również bardzo niebezpiecznym
zjawiskiem, ponieważ powoduje uśpienie woli. Nazywa ją wrogiem, którego trzeba zniszczyć. Nie można dokonać tego w dowolny sposób. „Walka z religią nie ma ograniczeń do abstrakcyjnej
propagandy ideologicznej; w żadnym razie nie trzeba jej zacieśniać
do takiej propagandy; walkę tą należy związać z konkretną praxis,
stworzoną przez ruch klasowy, który dąży do usunięcia społecznych korzeni religii”44. Koncepcja ta łączy się bardzo silnie z koncepcją społeczeństwa i państwa głoszoną przez tego filozofa.
Friedrich Nietzsche uważał siebie za jednego z najzagorzalszych przeciwników chrześcijaństwa. W ramach swojej filozofii
stworzył on koncepcję nowego człowieka będącego antytezą
przedstawiciela religii chrześcijańskiej. W dziele To rzekł Zaratustra
przedstawia trzy przemiany ducha, które muszą się dokonać, aby
narodził się nadczłowiek lub wola mocy. Początkowo człowiek
znajduje się w stadium wielbłąda, potem przechodzi w ducha lwa,
by na końcu stać się dziecięciem45.
Duch wielbłąda przyjmuje wszystko to, co zostanie mu zaoferowane. Nosi ogromne ciężary, jakimi są religia i przekonania wyrastające na jej gruncie. Przyjmuje gotowy wzór swojego życia i
losu. Ten afirmatywny duch przyjmuje oraz poddaje się wartościom istniejącym. Mogą one zmieniać się w czasie: religia, nauka
lub władza. „Wszystko, co najcięższe, juczny duch bierze na siebie;
podobny wielbłądowi, który spieszy na pustynię objuczony, on też
spieszy na swoją pustynię”46. Nie jest on w stanie przeciwstawić się
swojemu ciemiężeniu, ponieważ nie jest do tego zdolny. Podąża na
swoją pustynię, która jest wyrazem jego bezgłośnego „nie”, które
pozostaje niezauważone.
Gdy duch jest zdolny do buntu może przejść do sfery ducha
lwa. Stanie się to, gdy przeciwstawi się wartościom wyznawanym
przez siebie. Nietzsche przedstawia je, jako smoka, któremu na
Tamże., s. 101.
Zob. F. Nietzsche, To rzekł Zaratustra. Książka dla wszystkich i dla nikogo,
tłum. Sława Lisiecka, Zdzisław Jaskuła, Warszawa 1999, s.29-31.
46 Tamże., s. 30.
44
45
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„powinieneś” lew odpowiada „ja chce”47. Nie jest on jednak konstruktywny. Jest on zdolny jedynie do trwania w ruinach, które są
podwalinami wolności zapoczątkowanymi przez niego. Na tym
etapie lew odrzuca Absolut, ale nie jest w stanie zamienić go żadną
inną wartością. Aby tego dokonać musi przeobrazić się w ducha
dziecięcia. „Niewinnością jest dziecko i zapomnieniem, rozpoczynaniem od nowa, grą, kołem, co samo z siebie się toczy, pierwszym
ruchem i świętym, wymówionym Tak”48. Jest ono symbolem człowieka otwartego, porzucającego stare zasady i postanawia żyć według własnych wartości. Nie czuje on również powiązania ze światem zastanym. Filozof słowami Zaratustry zachęca, aby stać się
dziecięciem- twórcą, kreatorem własnego świata i osobowości. Aby
stać się nadczłowiekiem, ponieważ pozostając tylko człowiekiem
(na etapie wielbłąda lub lwa) jesteśmy jak lina nad przepaścią łącząca zwierze z nadczłowiekiem49. Przejście to wymaga pogodzenia się ze świadomością, że Bóg chrześcijański umarł. Według Nietzschego śmierć Boga jest procesem nieuniknionym. Bogowie rodzą
się, starzeją i umierają tak jak ludzie. Rodzą się w umyśle człowieka, będąc obrazem jego samego lub odpowiedzą na zjawiska, których istota ludzka nie rozumie, np. sztormu na morzu. Religia w
tym ujęciu staje się pomieszaniem psychologicznym skutków z
przyczynami, ponieważ człowiekowi łatwiej jest połączyć zjawiska,
których nie rozumie z siłą poza sobą, niż szukać ich naturalnych
przyczyn. Taki stan filozof nazywa patologią, a homo religiosus za
chorobę, którą należy leczyć50. „Religia jest potwornym płodem
wątpliwości, co do jedności osoby, pewną altération osobowości. O
ile wszystko wielkie i silne było wyobrażone przez człowieka, jako
nadludzkie, jako obce, pomniejszał się człowiek- dwie strony, jedną
bardzo nędzną i słabą, a drugą bardzo silną i zadziwiającą, rozkładał on na dwie sfery i pierwszą zwał «człowiekiem», drugą «Bogiem».[…] Religia poniżyła pojęcie «człowieka»; jej krańcową konsekwencją jest, że wszystko dobre, wielkie, prawdziwe jest nadZob. Tamże.
Tamże., s. 31.
49 Zob., Tamże., s.15.
50 Zob., M. Neusch, U źródeł…, s.145-159.
47
48
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ludzkim i jeno darem łaski[…]”51. Gdy człowiek jest zdolny do zrozumienia i przyjęcia tej prawdy stanie się kreatorem samego siebie
oraz swojego światu. Istotą wolną i niezależną.
Jean- Paul Sartre nie przedstawiał, w przeciwieństwie do filozofów opisanych powyżej, stanowiska ateizmu wojującego. Jego koncepcja religii pojawia się na marginesie innych jego założeń i teorii.
Bóg w rozumieniu Sartre’a jest przyczyną istnienia człowieka oraz
całego świata, którą istota ludzka przyjmuje, przy czym relacja między człowiekiem a Bogiem jest relacją dwóch przeciwieństw. Jeśli
wybieramy Absolut to musimy odrzucić homo sapiens i przeciwnie,
jeśli wybieramy homo sapiens to musimy odrzucić Absolut. Koncepcja
ta implikuje specyficzne rozumienie człowieka, oraz Boga.
Człowiek w ujęciu Sartre’a pozostaje w ciągłej relacji z drugim
człowiekiem. Najczęściej są one w tonacji konfliktu lub zerwania.
Ten drugi, nawet najbliższy powoduje uprzedmiotowienie. Ogranicza w działaniu i rozwoju, ponieważ poprzez swoją miłość,
przywiązanie i oddanie zniewala istotę ludzką. Jest on barierą dla
uzyskania wolności. Pod jego wpływem człowiek staje się niewolnikiem. Przestaje działać, rozwijać się. Jest jak niedokończony obraz. Dziej się tak, gdy relacje międzyludzkie są zbyt ścisłe. Ten drugi, mimo iż jego działanie nacechowane jest dobrem, to dla człowieka jest piekłem. Nie jest to jednak norma. Między ludźmi mogą
istnieć „zdrowe” relacje, bez zniewolenia kogokolwiek. Relacja
pomiędzy Bogiem i człowiekiem zawsze występuje na obszarze
zbyt dużej zaszłości. Absolut ciągle patrzy. Nigdy nie odwraca
wzroku. Jest w stanie dojrzeć każdy, nawet najmniejszy występek.
Nigdy też nie zapomina. Istota ludzka jest w stosunku do niego
naga i bezbronna. Absolut jest jak cień- cały czas podąża za człowiekiem. Według Sartre’a jest on pojęciem drugiego posuniętym
do skrajności. Człowiek traci przy nim wszelką wolność. Jego los
jest z góry przesądzony, ponieważ jego życie kierowane jest przez
Absolut. Jedynym sposobem odzyskania wolności jest bunt. Zdaniem filozofa nie jest bunt wołający na barykady, tylko wewnętrzny i mentalny, dla prawa posiadania wolności. Człowiek powinien
odrzucić Boga, jako tego dominującego drugiego ze swojej świa51

F. Nietzsche, Wola mocy (fragmenty), [w:] M. Neusch, U źródeł…, s. 149-150.
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domości i życia, lecz nie może tego nakazać komuś innemu. Musi
być to dobrowolny wybór a nie przymus52.
Dla Sartre’a Absolut nie utożsamia się jedynie z dominującym
drugim. Jest on również nie do pogodzenia z istnieniem ludzkim.
Filozof dowodzi tego twierdzenia na poziomie dwóch rzeczywistości: w sobie i dla siebie. Byt w sobie odnosi się do prostych, surowych rzeczy np. kamienia. Jest to byt pozbawiony jakiejkolwiek
możliwości refleksji. Nie posiada on także uczuć. Filozof przy jego
opisie posługuje się zasadą identyczności, czyli doskonałej zbieżności ze sobą. Wobec takiego przedmiotu nie możemy odczuwać niczego oprócz mdłości53.
Byt dla siebie jest formą egzystencji ludzkiej. To człowiekowi,
według Sartre’a, przypisana jest zdolność refleksji oraz wolność. W
przeciwieństwie do bytu w sobie, byt dla siebie definiuje się w odniesieniu czegoś innego. Mówi się tu o formie relacji do drugiego
przedmiotu, osoby czy wyobrażenia. W tym rozumieniu wszelka
świadomość jest świadomością czegoś. Człowiek myśli zawsze o
czymś konkretnym np. o określonym samochodzie czy drzewie.
Byt w sobie może być pomyślany bez obniesienia do jakiegoś bytu
dla siebie. Odwrotna sytuacja nie jest możliwa. W tym ujęciu świadomość bez odniesienia do jakiegoś przedmiotu jest nicością54.
Koncepcja bytu w sobie i bytu dla siebie wyjaśnia, według
Sartre’a, istnienie idei Boga. Filozof twierdzi, że jest ona niemożliwą syntezą tych dwóch form bytowania, ponieważ idea Absolutu
musiałaby łączyć w sobie podstawę świata, oraz świadomość samego siebie, będąca gwarantem jego istnienia. „O Bogu należy z
jednej strony powiedzieć, że jest On tym, czym nie jest, to znaczy,
że jest relacją z czymś innym niż On sam, ale także, że nie jest tym,
czym jest, to znaczy, iż znajduje się On poza wszelkim nasyceniem,
jakie mogą Mu przynieść rzeczywistości, z którymi pozostaje On w
związku”55. Absolut jest, więc tylko wyrazem pewnego marzenia
człowieka przerażonego, że jego postawa życiowa pozbawiona jest
Zob. M. Neusch, U źróde…., s. 170-181.
Zob., Tamże., s.181.
54 Zob., Tamże., s. 181-182.
55 Tamże., s. 183.
52
53
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wartości. Dużą dozę lęku budzi równię w niej świadomość nieograniczonej wolności. Człowiek pragnie, aby jego egzystencja posiadała cel oraz wartość. Aby jego życie nie było jedynie trwaniem
ku śmierci, która staje się w tym znaczeniu kresem wszystkiego.
Bóg, według Sartre’a, tworzony jest dla komfortu psychicznego człowieka. Zagłusza lęki, uspokaja. Absolut nie jest jednak
prawdziwy. Jest ucieczką dla nieodpowiedzialnych ludzi, oraz zagrożeniem dla wolności osoby. Człowiek świadomy samego siebie
oraz prawdy o świecie stanie się według Sartre’a ateistą. Nie potrzebuje on żadnych wyimaginowanych samo ograniczeń aby być
szczęśliwym i cieszyć się z wolności. Żyć według zasad wyznaczonych przez siebie i dla siebie56.
Każdy z wyżej opisanych poglądów filozoficznych odrzucał
istnienie Boga. Negował istnienie kogokolwiek oraz czegokolwiek,
co mogłoby zaprzeczyć wielkości człowieka. Bóg rozumiany w ten
sposób jest zagrożeniem dla bytu ludzkiego, dla jego wolności i
suwerenności. Jest to pewna prawidłowość charakteryzująca dorobek filozofów ateistycznych. Człowiek podniesiony jest na piedestał. Absolut natomiast, traktowany jako zagrożenie zostaje odsunięty jako imaginacja lub wyobrażenie. Niektórzy, jak Nietzsche
głosili nawet jego śmierć. Wszystko to dla dobra człowieka.
W aspekcie społeczeństwa pojęciem bardzo często propagowanym współcześnie jest laickość. Ma ona swoje źródło także w
marksizmie, ale nie tylko. Termin ten można rozumieć w dwóch
znaczeniach: wąsko i szeroko. W znaczeniu wąskim oznacza afirmację wolności antyreligijnej, oraz podział miedzy państwem a
kościołem (sekularyzacja). W znaczeniu szerokim odnosi się do
ustroju szanującego wolność sumienia w takim znaczeniu, że żadna jednostka nie może czuć się dyskryminowana z powodu swoich
poglądów. Państwo laickie powinno, więc nie uprzywilejowywać
żadnego wyznania. Wymagane jest nawet oddzielenie dobra od
sprawiedliwości w prawie. Żadne poglądy religijne nie powinny
rzutować na sprawiedliwe ocenianie i karanie w wyrokach57.

56
57

Zob. Tamże., s. 184-186.
Zob., G. Haarscher, Laickość, tłum. Ewa Burska, Warszawa 2004, s. 5-10.
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W ramach laicyzacji antyreligijnej narodziło się pojęcie moralności laickiej. Termin ten wiąże się pojęciem etyki wolnej od
wszystkich kontekstów religijnych, jest wręcz jej antonimem. Ma
ona charakter czysto ludzki. Pochodzi ona od człowieka i ku niemu
jest skierowana. Sama jej treść jest jednak problematyczna. Zasady,
dążenia i wartości wyznawane przez człowieka mają charakter
zmienny, dlatego wartości moralne w tym ujęciu także są zmienne.
Wymagają ciągłej weryfikacji58.
Państwo w koncepcji laickiej nie jest wyznacznikiem praw
człowieka, ani nie stoi wyżej niż obywatel. Instytucja ta stoi na
straży wartości takich jak wolność sumienia, kultu, nauki, oraz
wolnych stowarzyszeń. Każdy obywatel może realizować swoje
ambicje bez obawy sankcji ze strony aparatu państwowego (o ile
nie przekracza prawa). Państwo przybiera formę żandarma pilnującego porządku. Gwarantuje jedynie minimalne świadczenia59.
Streszczenie
Współcześnie możemy zauważyć nowe zjawisko społeczne,
jakim jest skrajny indywidualizm oraz towarzysząca mu dehumanizacja. Antropologia indywidualistyczna powstała w ramach tego
nurtu opiera się na nominalizmie, idiografizmie, historycyzmie,
konstruktywizmie oraz krytyce przez de-centrację. Prowadzi to do
założenia, że człowiek realizuje się tylko i wyłącznie w życiu doczesnym. Takie zjawiska jak niepełnosprawność, starość czy choroba spychane są na margines życia społecznego i uważane za porażkę egzystencjalną. Prowadzi to legalizacji takich praktyk jak aborcja
lub eutanazja. Wszystko to dzieje się w imię niewłaściwie rozumianej wolności człowieka.

Zob., Tamże., s. 89-91.
Przykładem państwa-stróża są między innymi Stany Zjednoczone- nie jest
to jednak czysta forma tej koncepcji. Francje, państwo zapoczątkowujące ruchy
laicyzacyjne, nie przyjęła tej koncepcji państwa. Spowodowane jest to bardzo
silną integracją ze wzorcem obywatelskim stworzonym w historii tego narodu,
dlatego wyrażono sprzeciw dla tworzenia wartości moralnych przez społeczeństwo. –Zob., Tamże., s. 50-56.
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Abstract
World without God
In this paper a new social phenomenon is described, i.e. extreme individualism together with coexistent dehumanisation. Individualistic anthropology arisen in the frame of the current is
based on nominalism, idiographism, historicism, constructivism,
and de-centralistic criticism. It leads to the assumption that the
human being fulfil itself only in its earthy life. Such phenomena as
disability, aging or sickness are pushed into background of social
life, and considered as existential defeats. It leads to the legalisation
of such practises as abortion or euthanasia. And it all happens in
the name of ill-conceived human freedom.
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Beata Fijołek (UMCS)

Samotność jako wybór z konieczności
Ujęcie filozoficzne egzystencjalnego dylematu jednostki we współczesnym świecie
„W samotności samotny pożera samego siebie,
w zbiorowości pożerają go inni. A więc wybieraj!”
Fryderyk Nietzsche, Ludzkie, arcyludzkie

Wstęp
Coraz częściej można dostrzec w otaczającym nas świecie wyraźnie padające hasła dotyczące samotności człowieka, podczas
gdy wszelkie dostępne mu środki – nowinki techniczne - sprawiają
wrażenie, iż dystans jaki dawniej był widoczny między ludźmi został skrócony do minimum, a nawet zaczyna go brakować. Rozwój
techniki – umożliwił przekroczenie stabilnych dotąd barier komunikacyjnych i przestrzennych, w ciągu chwili przesyłamy listy, które dawniej były dostarczane nawet po kilkunastu tygodniach. Możemy zadzwonić, użyć komunikatora internetowego, wysłać wiadomość na czacie, ilekroć odczujemy potrzebę nawiązania kontaktu. Im więcej mamy możliwości form kontaktu z drugim człowiekiem oraz wymiany informacji, tym bardziej można zauważyć, że
zaczynamy ograniczać kontakt fizyczny między sobą, skupiając się
na aktywności przez pośredniki takie jak telefon, pocztę e-mail,
Social Media, etc. Powyższy opis zachowań coraz bardziej dostrzegalny wśród młodej i dynamicznej grupy społecznej zaczyna coraz
bardziej niepokoić.
1. Objaśnienie pojęć
Czesław Tarnogórski opisuje samotność jako stan „niepodobny do innych1”, determinowany przez indywidualne przeżycia i
doświadczenia jednostki. Najczęściej stan wybierany świadomie
głównie ze względu na wartości wyższe, takie jak: samotność ze
względu na poświęcenie się wychowaniu osieroconych dzieci ro1

Cz. Tarnogórski, Samotność i osamotnienie, Warszawa 1988, s. 4.

219

dzeństwa, oddanie się działalności naukowej lub artystycznej, odkrycie powołania do stanu duchownego, żyje w pełnej rodzinie
jednak istniejącej tylko formalnie…2 Jednak warto zwrócić uwagę
na rozróżnienie samotności opisywane przez Janusza Gajdę: jest to
„stan złożony i trudny do jednoznacznej oceny, który charakteryzuje się występowaniem przynajmniej jednego z jej aspektów, jak:
samotność fizyczna, psychiczna, moralna”3. Gdzie samotność fizyczna jest definiowana jako osłabiona więź z innymi ludźmi lub
nawet jej brak, samotność psychiczna jest określana mianem osamotnienia, natomiast samotność moralna określa stan w którym
jednostka przeżywa kryzys wyznawanych wartości, przyjętych
wzorów zachowań oraz ideałów4. Jan Szczepański określa samotność jako „wyłączne obcowanie z sobą samym”, a także „koncentracją uwagi wyłącznie na sprawach swojego wewnętrznego świata”. Szczepański wskazuje również, pozytywne strony samotności,
która skłaniając do refleksyjności umożliwia jednostce skupienia się
na pielęgnowaniu i rozwijaniu swojego wnętrza5. Marian Filipiak
wysnuwa przypuszczenie iż samotność oceniana pozytywnie jest
możliwa, tylko gdy jednostka dobrowolnie decyduje się na ten stan
i jest on umotywowany pozytywnie. Każda inna możliwość wskazuje na negatywny aspekt tego zjawiska6. Skupiając się na negatywnych stronach samotności, za Józefem Rembowskim, można
wymienić jej dwa wymiary. Pierwszy: emocjonalny – oparty na
braku związków intymnych oraz personalnych, odczytywany jako
forma izolacji. Drugi: społeczny – skupiający się na braku poczucia
przynależności do wspólnoty lub też braku wytworzonych więzi
społecznych7.
Definicję słowa wybór, najlepiej przedstawić odwołując się do hasła decyzja opisanego przez Mieczysława Alberta Krąpca w Powszechnej Encyklopedii Filozofii: „jest to akt woli wybierający sąd
praktyczny o dobru, które można osiągnąć (zrealizować) w konkretCz. Tarnogórski, Samotność i osamotnienie, Warszawa 1988, s. 5.
J. Gajda, Samotność i kultura, Warszawa 1987, s. 11.
4 J. Gajda, Samotność i kultura, Warszawa 1987, s. 12.
5 J. Szczepański, Sprawy ludzkie, Warszawa 1988, s. 21.
6 M. Filipiak, Pytania o sprawy ludzkie, Lublin 2013, s. 102.
7 J. Rembowski, Samotność, Gdańsk 1992, s. 23-26.
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nym wolnym działaniu, jako ludzkim akcie”8. Konieczność natomiast
w opisywanym przeze mnie kontekście, cytując Krzysztofa Kosiora
to: „aspekt związku przyczynowego określany jako: ‘to, co nie może
nie zachodzić’ lub ‘to, co nie może zachodzić inaczej, niż zachodzi’”,
także może być rozumiana jako „składnik powinności moralnej,
przymus spełnieni lub zaniechania określonego działania”9.
2. Kwestia dramatu decyzyjnego
Chociaż świadoma jednostka dokonuje samodzielnego, czy
też autonomicznego wyboru stanu, w jakim się znajduje, coraz częściej można zauważyć, że w większości przypadków, jest to wybór
okupiony cierpieniem wewnętrznym. Pokusić się można o stwierdzenie, że jest to również wybór tragiczny, gdyż określany jako
wybór najlepszej z pośród dostępnych możliwości. Podwójnie tragiczny, bo przecież człowiek jest istotą społeczną, a jednak świadomie decyduje się na samotność. Jak objaśnia Krąpiec: dramat decyzyjny wolnego wyboru człowieka nie dokonuje się w chwili
ogólnego zamierzenia popełnienia danego czynu, ani też w momencie jego realnego wykonania. Następuje on w momencie podejmowania samej decyzji: gdy pojawia się decyzja o dokonaniu
lub nie dokonaniu czynu, bez względu na oddziaływanie skutków
(wsobny lub też zewnętrzny). Wybór ten jest wyborem określonego
środka, który służy zrealizowaniu zamierzonego celu w życiu
ludzkim10.
Akt decyzji jest równoczesny z wyborem konkretnego przedmiotu zewnętrznego lub też dobra, ale także z sądem, za pomocą
którego jednostka determinuje się do działania czy też zaniechania
działania. Ważnym aspektem wyboru jest sam osobisty cel życia
wybierającego, a także kwestia uzasadnienia dokonania tego wyboru: przyjmując założenie, że człowiek jest bytem jedynym w swej
naturze, to każde działanie w którym odnaleźć można podejmowanie decyzji jest obiektywnie powiązane z realizacją ostatecznego
8 M. A. Krąpiec, Decyzja, Powszechna Encyklopedia Filozofii, tom 2, Lublin
2001, s. 442.
9 K. Kosior, Konieczność, Mała encyklopedia filozofii, Lublin 2002, s. 212-213.
10 M. A. Krąpiec, Decyzja, Powszechna Encyklopedia Filozofii, tom 2, Lublin
2001, s. 442.
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celu człowieka. Konkludując jest to obiektywna zgoda i przyjęcie
tego celu tu i teraz jako środek, który prowadzi do osiągnięcia ostatecznego celu życia11.
Wspomniany dramat decyzji dotyczy wyboru odpowiedniego
środka do wyżej opisywanego obiektywnego i ostatecznego celu
życia człowieka. Krąpiec zaznacza, że nie zawsze człowiek jest
świadomy powyższego w chwili dokonywania wyboru, jednak
„istnieje obiektywne sprzężenie ludzkich działań, będących następstwem ludzkich wolnych decyzji, podejmowanych przez ten sam
podmiot działający”12. Za pomocą woli jednostka ludzka odbiera
sobie ostatni sąd praktyczny, a w konsekwencji autodeterminuje
swoje działanie. Jest to wyraz wolności decyzji danego człowieka,
który ma swoją przyczynę sprawczą w wolnej woli.
3. Wybór z konieczności
Teza podana w temacie skłania do postawienia pytania: czy
wybór z samotności z konieczności jest jeszcze wyborem, i czy w
ogóle jakikolwiek wybór – decyzja, następująca z konieczności jest
wolnym wyborem? W otaczającym nas świecie, człowiek, którego
obraz często kreślony jest jako „istota społeczna” dokonujący świadomie wyboru stanu samotności dziwi, tym bardziej, że wszelkie
dostępne nam środki służą ułatwieniu nawiązania lub utrzymania
kontaktu z drugim człowiekiem. Jednak im więcej mamy możliwości, tym częściej dostrzec można iż kontakt fizyczny – spotkanie,
rozmowa twarzą w twarz zostaje ograniczona do niezbędnego minimum oraz zastąpiona pośrednimi formami komunikacji, takimi
jak e-mail, chat, rozmowa telefoniczna. Pokusić się można o
stwierdzenie, że jest to reakcja obronna na przesyt informacji jakim
jesteśmy zalewani codziennie, a także na powszechność i dostępność tylu możliwości kontaktu z drugim człowiekiem. Samotność
zaczyna być wtedy formą odcięcia się od nadmiaru bodźców i jed-

11 M. A. Krąpiec, Decyzja, Powszechna Encyklopedia Filozofii, tom 2, Lublin
2001, s. 442.
12 M. A. Krąpiec, Decyzja, Powszechna Encyklopedia Filozofii, tom 2, Lublin
2001, s. 443.
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nak w dużym uproszczeniu jest to wybór z konieczności, gdyż decyzja ta nastąpiła w wyniku uprzednio dokonywanych decyzji.
4. Samotność w ujęciu filozoficznym
Na kartach historii filozofii kwestia samotności była poruszana niemal w każdej epoce. I w zależności od nurtu, można napotkać pozytywnie postrzegany stan samotności jak też i negatywnie.
W starożytności najczęściej utożsamiano samotność z brakiem
szczęścia, cytując za Arystotelesem: „bo przecież nie jest zupełnie
szczęśliwy człowiek o bardzo szpetnej powierzchowności lub niskiego pochodzenia, ani samotny, ani bezdzietny”13. Katarzyna
Maria Wasilewska zauważa też, że „poczucie więzi społecznej
osiąga się przez przyjaźń z drugą osobą”14, a przyjaźń była jedną z
cnót, wymienianych przez Arystotelesa, który wskazywał na społeczną naturę człowieka. Sokrates natomiast zachęcał do życia poświęconego trosce o dobro własnej duszy i przeciwstawianiu się
ideałowi życia publicznego w Atenach. Epiktet również pochwalał
samotność, wyróżniając dwa stany: samotność jako taką a także
bycie samym: „nie każdy bowiem, kto pozostaje sam, jest z konieczności od razu samotny, podobnie jak niekoniecznie każdy, kto
pozostaje wśród tłumu ludzi samotnym nie jest”15. Epiktet podkreślał, iż szczęście nie zależy od warunków zewnętrznych, ale od duchowo rozumianej wolności.
Chrześcijańskie średniowiecze w Europie nadało kwestii samotności nowego znaczenia. Był to stan w głównej mierze umożliwiający spotkania z Bogiem. Wyciszenie się, skupienie na modlitwie umożliwiało nawiązanie głębszej relacji z Bogiem. Filozofowie
chrześcijańscy wskazywali na destruktywny charakter samotności,
wskazując iż lekarstwem na negatywne skutki tego stanu jest
otwarcie się na wiarę. Mistrz Jan Eckhart zalecał by poprzez „skoncentrowaną w sobie i bierną postawę” szukać Boga16.

Arystoteles, Etyka Nikomachejska, Warszawa 1956, s. 28.
K. M. Wasilewska, Samotność młodzieży, Bydgoszcz 2010, s. 14.
15 Epiktet, Diatryby. Enchejridion, Warszawa 1961, s. 252.
16 W. Tatarkiweicz, Historia filozofii, tom 1, Warszawa 2005, s. 224.
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Filozofowie oświecenia podkreślali szkodliwość stanu samotności wskazując iż niszczy ona całe człowieczeństwo jednostki. W
odróżnieniu od filozofów chrześcijańskich, czy też głównego nurtu
postrzegania stanu samotności w epoce średniowiecza, wskazują
na kwestie świadomej decyzji człowieka, który przebywając w samotności dokonuje aktu autokreacji. Jean Jacquess Rousseau postrzegał samotność jako styl życia, który jest formą poszukiwania
wartości splugawionych przez negatywne aspekty funkcjonowania
w społeczeństwie pełnym sprzecznych interesów17.
W filozofii egzystencjalnej samotność stała się jednym z głównych tematów rozważań. Søren Kierkegaard opisuje samotność jako
„chorobę na śmierć”, gdyż każdy człowiek „kryje w sobie chorobę
ducha, która chwilami, budząc niewytłumaczalny dla niego samego
strach, ukazuje się mu przelotnie”18. Jean Paul Sartre natomiast postulował, iż istotną cechą wolności ludzkiej jest samotność, gdyż dokonując wyborów moralnych człowiek jest sam, nie ma pewności czy dana
decyzja została słusznie podjęta. „Szukając rady u innych – doradcę
trzeba wybrać samemu i zdać się na jego radę”19. Jose Ortega y Gasset
podkreslał: „człowiek w swojej najgłębszej rzeczywistości pozostaje
sam”20 – bez względu na okoliczności człowiek decyzje podejmuje
sam, a także ma świadomość że konsekwencje podjętych przezeń decyzji, będzie ponosić również sam. Arthur Schopenhauer uważał, że
na życie w samotności może pozwolić sobie tylko człowiek, który jest
nie tylko intelektualnie ale również duchowo samowystarczalny.
Osoba poszukująca wiecznie towarzystwa, wrażeń i nowych doznań
jest wewnętrznie pusta. „W samotności bowiem człowiek marny czuje swoją marność, wielki duch – swą wielkość; krótko mówiąc, każdy
czuje, ile sobą naprawdę przedstawia”21. Cytowany przeze mnie na
początku artykułu Fryderyk Nietzsche natomiast ukazuje dwojaki
charakter samotności: z jednej strony stan konieczny, a z drugiej proK. M. Wasilewska, Samotność młodzieży, Bydgoszcz 2010, s. 15.
S. Kierkegaard, Bojaźń i drżenie. Choroba na śmierć, Warszawa 1982, s. 157.
19 J. P. Sartre, Wolność i odpowiedzialność, [w:] Filozofia egzystencjalna,
Warszawa 1965, s. 370.
20 J. Ortega y Gasset, Człowiek i ludzie [w:] Bunt mas i inne pisma socjologiczne, Warszawa 1982, s. 375.
21 A. Schopenhauer, Aforyzmy o mądrości życia, Warszawa 1984, s. 175.
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wadzący do destrukcji. To jednak od jednostki będzie zależało jaki
stan wybierze.
5. Podsumowanie
Wiek XX jest postrzegany jako czas, w którym odkryto doświadczenie „samotności w tłumie”, którą Marian Filipiak przedstawia jako depersonalizującą zachowania i stosunki międzyludzkie. Koncentracja jednostki na karierze tworzy postawę zobojętnienia na drugiego człowieka i w rezultacie doprowadza do stanu samotności22. Który jest co prawda wyborem, lub też świadomą decyzją, jednak coraz częściej prowadzony tryb życia współczesnego
człowieka doprowadza do stanu, gdy jest to konieczność objawiająca się jako następstwo uprzednio dokonanych wyborów.
Streszczenie:
W referacie będę bronić tytułowej tezy, iż samotność ludzi żyjących w XXI wieku stanowi formę wyboru z konieczności. Chociaż
świadoma jednostka dokonuje samodzielnego, czy też autonomicznego wyboru stanu, w jakim się znajduje, coraz częściej zauważam, że w większości przypadków, jest to wybór okupiony
cierpieniem wewnętrznym. Pokusić się można dodatkowo o
stwierdzenie, że jest to również wybór tragiczny, gdyż określany
jako wybór najlepszej z pośród dostępnych możliwości. Podwójnie
tragiczny, bo przecież człowiek jest istotą społeczną. Coraz częściej
można dostrzec w otaczającym świecie wyraźnie padające hasła
dotyczące samotności człowieka, podczas gdy wszelkie dostępne
mu środki – nowinki techniczne - sprawiają wrażenie, iż dystans
jaki dawniej był widoczny między ludźmi został skrócony do minimum, a nawet zaczyna go brakować. Rozwój techniki – umożliwił przekroczenie stabilnych dotąd barier komunikacyjnych i przestrzennych, w ciągu chwili przesyłamy listy, które dawniej były
dostarczane nawet po kilkunastu tygodniach. Możemy zadzwonić,
użyć komunikatora internetowego, wysłać wiadomość na czacie,
ilekroć odczujemy potrzebę nawiązania kontaktu. Im więcej mamy
możliwości form kontaktu z drugim człowiekiem oraz wymiany
22

M. Filipiak, Pytania o sprawy ludzkie, Lublin 2013, s. 108.
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informacji, tym bardziej można zauważyć, że zaczynamy ograniczać kontakt fizyczny między sobą, skupiając się na aktywności
przez pośredniki takie jak telefon, pocztę e-mail, Social Media, etc.
W swoim referacie chciałabym przedstawić w jaki sposób na przełomie dziejów wybrani filozofowie postrzegali kwestie związane z
samotnością; począwszy od starożytnych Greków, przez średniowiecze korelujące z chrześcijańską perspektywą, różne ujęcia
oświecenia, a kończąc na XX-wiecznych egzystencjalistach, których
zamierzam omówić szerzej. Skupiając się na omówieniu znaczenia
terminów takich jak: samotność, wybór oraz konieczność, zamierzam również wyjaśnić, dlaczego postawiłam tezę, iż w obecnych
czasach wybór samotności jest coraz częściej wyborem z konieczności, który objawia się w postaci egzystencjonalnego dylematu
jednostki.
Summary:
As announced in its title, in the article, I argue that the loneliness of people living in the twenty-first century is a form of selection of necessity. Although self-conscious entity makes autonomous choice through its will, more often I notice that in most cases,
this comes at a price of the internal suffering. It is also a tragic
choice, because it is choosing the best one from among perceived
possibilities. Doubly tragic, because the man is a social being. More
often we can hear in the world explicitly catchword of human loneliness, while all available resources - technical innovations - the impression that the distance that formerly was evident between people was reduced to a minimum, and even begins to disappear. The
modern development of technology resulted in far exceeding the
stability and spatial communication barriers. In a moment we send
letters, which used to be delivered even after several weeks. We can
call, use instant messenger, send a message in the chat, whenever
we feel the need to get in touch. The more we have the possibilities
of interactions with other people and exchange of information, the
more we can see that we begin to restrict our physical contact with
each other, focusing on activities by mediators such as telephone, email, Social Media, etc. In my article, I would like to present how
on the turn of history selected philosophers perceived loneliness
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issues; from the ancient Greeks, through the Middle Ages correlate
with the Christian perspective, various shots of enlightenment, and
ending with the twentieth-century existentialists, which I intend to
discuss wider. Focusing on the discussion of the meaning of terms
such as loneliness, choice and necessity, I'm going to also explain
why I put the thesis that nowadays the loneliness choice has more
often a the choice of necessity , which manifests itself in the form of
existential dilemma of the entity.
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Ewelina Giżka (KUL)

Oblicza samotności w liryce Ryszarda Milczewskiego
Wstęp
Samotność będąca przedmiotem zainteresowania filozofów,
socjologów, psychologów, jest istotną kategorią ludzkiego życia,
nieodłącznym elementem egzystencji człowieka niezależnie od
wieku, płci, wykształcenia itp. Samotność kształtuje osobowość
jednostki, pozwala zrozumieć siebie, otaczający świat, wzmacnia
poczucie własnej indywidualności, a w negatywnym wymiarze
może również powadzić do autodestrukcji1. Pisząc o samotności,
która jest zjawiskiem trudnym do uchwycenia, wyrażenia słowami,
badacze tegoż zagadnienia, ujętego od strony wielu dyscyplin naukowych, wyróżniają różne typy samotności. Samotność fizyczna
jest sytuacją, w której człowiek cieleśnie jest oddalony od innych,
przebywa fizycznie sam ze sobą. Samotność psychiczna wynikająca
z kolei z braku porozumienia, bliskości, pojawia się w sytuacji niezrozumienia odtrącenia, ignorancji ze strony drugiego człowieka.
Samotność duchowa to brak więzi duchowej, to poczucie nieobecności czegoś co nadaje sens życiu, co stanowi istotę wnętrza człowieka i co może być niezrozumiałe dla bliskich2. Biorąc pod uwagę
emocje, które samotność wzbudza w człowieku rozróżnia się:
,,dobrą” (radość z życia samotnego, akceptacja samotności) oraz
,,złą” (ból, cierpienie)3. Poprzez to, że dotyka ona ludzi w różnym
stopniu mówi się o samotności całkowitej, oraz częściowej4. W swoich pracach badacze wyliczają różne przyczyny samotności (zewnętrzne: cywilizacyjne, środowiskowe, wewnętrzne: osobowo-

Zob. I. Stachowska, Samotność ciała, [w:] Zrozumieć samotność. Studium interdyscyplinarne, pod red. P. Domerackiego, W. Tyburskiego, Toruń 2006, s. 171.
2 H. Romanowska-Łakomy, Przekraczanie murów samotności. Dlaczego i jak należy
przekraczać poczucie duchowej samotności?, [w:] Zrozumieć samotność, s. 294 – 295.
3 E. Dubas, Samotność uniwersalny ,,temat” życia ludzkiego i wychowania, [w:]
Zrozumieć samotność, s. 332.
4 Tamże, s. 332.
1

231

ściowe)5, a także sposoby jej przekraczania poprzez poszukiwanie
kontaktu z drugim człowiekiem, z naturą, Bogiem6.
Socjologiczne, psychologiczne rozważania nad fenomenem
samotności w badaniach prowadzonych na gruncie literaturoznawczym są pomocne, choć nie wystarczające. Interpretując dany tekst
literacki nie można podporządkowywać pojawiających się w nim
doświadczeń, odczuć samotności podmiotu w sztywne ramy naukowych definicji.
Samotność, od najdawniejszych czasów, jest motywem, tematem wielu utworów literackich (Kordian Słowackiego, Zbrodnia i
kara Dostojewskiego, Konrad Wallenrod Mickiewicza, Ludzie bezdomni Żeromskiego, Lalka Prusa). Poeci pisząc o samotności najczęściej
podkreślają związane z nią cierpienia, choć niektórzy doceniają
również to, że może przynieść ukojenie, a nawet szczęście7. Samotność najczęściej pojawia się w poetyckiej refleksji o: miłości, śmierci, cierpieniu, podróży8.
Niniejsze rozważania, warto rozpocząć od zaprezentowania
wybranych fragmentów z życia Ryszarda Milczewskiego, po czym
przedstawić, poprzez analizę wybranych wierszy, różne aspekty
samotności bohatera jego utworów.
1. O życiu i twórczości Ryszarda Milczewskiego
Ryszard Milczewski-Bruno, zaliczany do tzw. ,,kaskaderów
literatury” urodził się 18 lutego 1940 r. w Tarpnie koło Grudziądza.
W tym mieście ukończył Technikum Rolnicze, po czym rozpoczął,
krótko trwające, studia na Akademii Sztuk Pięknych w Toruniu,
oraz filologię polską na Uniwersytecie Wrocławskim, z której zrezygnował po paru tygodniach. Jego pierwszą sezonową pracą było
stanowisko fermentatora w wytwórni tytoniu. Później był agronomem w Rywałdzie, ogrodnikiem-kwiaciarzem, instruktorem sportowym klubu ,,Ruch”. W Lipnie, w mleczarni, pracował jako instruktor poradnictwa żywieniowego, w Grudziądzu natomiast zoTamże, s. 332 – 334.
Tamże, s. 334 – 336.
7 Zob. B. Skarga, Tercet metafizyczny, Kraków 2009, s. 186.
8 J. Kisiel, Tropy samotności. O doświadczeniu egzystencji w poezji, Katowice
2011, s. 12.
5
6
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stał inspektorem plantacyjnym w ,,Centrali Nasiennej”. Milczewski
często zmieniał pracę, z tego też powodu był również kierownikiem Powiatowej Poradni Instrukcyjno-Metodycznej Pracy Kulturalno-Oświatowej. Działał także w Kółkach Rolniczych w Grudziądzu, pracował w Hucie im. Lenina w Krakowie9.
Milczewski, jako poeta, zadebiutował 22 lipca 1958 r. w
,,Orce” wierszem zatytułowanym Starości dłoni napisanym 20
stycznia 1958 r. i zadedykowanym Stanisławowi Piętakowi.
Współpracował z kilkoma czasopismami między innymi z:
,,Pomorzem”,
,,Faktami
i
Myślami”
(potem
,,Fakty”),
,,Ilustrowanym Kurierem Polskim”, w których drukował recenzje
literackie, plastyczne, a także wiersze. Bruno był laureatem wielu
nagród literackich. Jego tomik Poboki został wyróżniony nagrodą
,,Poezji” (1972 r.) oraz nagrodą im. Tadeusza Peipera (1972 r.), którą
przyznało mu wrocławskie Ugrupowanie Literackie 66. Za Podwójną należność poeta otrzymał nagrodę literacką im. Stanisława Piętaka (1973 r.)10. Milczewski uczestniczył w licznych seminariach, imprezach literackich, a nawet sam przyznawał własne, symboliczne
nagrody. Poeci otrzymywali od niego ,,duże piwo grzane z łyżką”,
prozaicy ,,wino patykiem pisane”, krytycy natomiast ,,małą kawę z
biszkopcikiem”11. Prowadząc życie włóczęgi, przepełniając wiersze
wątkami autobiograficznymi, przyjmując postawę buntownika,
który manifestuje niezależność na gruncie życia i twórczości, Milczewski stworzył wokół swojej osoby specyficzną legendę ,,poety
przeklętego”. Powstające na temat Bruna różne opowieści wzbudzały ogromne zainteresowanie jego biografią, a także twórczością.
Nie mogła w takiej sytuacji bez echa przejść jego śmierć, 17 maja
1979 r., w wyniku utonięcia podczas kąpieli w jeziorze w pobliżu
Jabłonowa Pomorskiego na oczach poetów i studentów – uczestników Toruńskiego Maja Poetyckiego. O tym tragicznym wydarzeniu, osnutym różnymi historiami, wspomina Jerzy Pluta, pisząc:

9 Zob. R. Milczewski-Bruno, Rodowód, [w:] Rodowody, oprac. J. Kajtoch, J.
Skórnicki, Warszawa 1974, s. 247 – 249.
10 Tamże, s. 247.
11 J. Pluta, ,,Bruno”, [w:] ,,Tygodnik Kulturalny” 1979, nr. 24, s. 6.
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Słyszałem już pięć wersji okoliczności śmierci Milczewskiego,
będzie i szósta, i dziesiąta. Taka to już pojemna jest poetycka legenda, której śmierć jest zawsze kulminacyjnym momentem. A
Milczewski należał niewątpliwie do tych (raczej nielicznych już)
pisarzy, którym od debiutu towarzyszyła legendarna otoczka12.
Za życia poety ukazały się następujące tomiki poetyckie:
Brzegiem słońca (1967 r.), Poboki (1971 r.), Podwójna należność (1972
r.), Dopokąd (1974 r.), Jesteś dla mnie taka umarła (1974 r.), oraz autorski wybór Nie ma zegarów (1978 r.). Po śmierci Milczewskiego wydano: Gwizdy w obecność (1982 r.), powieść Jak już, to już (1983 r.),
Poezje wybrane (1981 r.).
2. O poezji Ryszarda Milczewskiego
Ryszard Milczewski, jak każdy poeta, miał zwolenników
swojej twórczości, jak również i przeciwników. Do pierwszej grupy
można zaliczyć Macieja Krassowskiego, który z wielkim entuzjazmem pisał o utworach Bruna:
Nareszcie coś oryginalnego. Coś, czego nie trzeba rekomendować uciekając się do naciąganych ocen i werdyktów. Stosowana
wobec młodych twórców zasada ,,taryfy ulgowej” okazuje się tu
tak samo niepotrzebna, jak wszelkie grzecznościowe komplementy
i pochwały. Poezja ta broni się najlepiej sama; zaskakuje czytelnika
osobliwością swego tworzywa, zdumiewa bogactwem przemyśleń,
niepokoi śmiałością obrazowania. Jest klasycznym przykładem
,,myśli nieoswojonej”, rozmijającej się z obiegowymi tropami i
schematami myślowymi13.
Iwona Smolka zarzuca z kolei poecie: ,,nieudolną, idącą w
stronę baroku stylizację gwarową, łamanie prawideł gramatyki,
nadużywanie homonimów, epatowanie brutalną erotyką”14. Autorka uważa, że poezja Milczewskiego jest: ,,miałka, żadna, nijaka,
nie ukazuje ani twarzy poety, ani jego świata, nie ma w niej wbrew

Tamże, s. 6.
M. Krassowski, Milczewski-Bruno, [w:] ,,Poezja” 1974, nr. 12, s. 85.
14 I. Smolka, Obok ,,Poboków”, [w:] ,,Twórczość” 1972, nr. 9, s. 111.
12
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pozorom fascynacji słowem, nie ma fascynacji jakąkolwiek rzeczywistością”15.
Jan Marx również negatywnie ocenił twórczość Milczewskiego, twierdząc, że jest ,,to przeciętny poeta, chory na smutek istnienia, trochę teatralnie obnoszony, i atrofię woli. Poeta, który utopiwszy swój bezspornie żywiołowy talent w kuflu piwa, na świat patrzył przez jego obtłuczone szkło”16.
Jan Brudnicki, uwzględniając indywidualne upodobania odbiorców, twierdzi że utwory Bruna mogą być wyłącznie
,,fascynujące dla ludzi pozostających pod wrażeniem twardej,
wręcz raniącej rzeczywistości jako ostatecznej instancji życia: dla
przedzierających się ciężko i krwawo przez ostępy życia; dla zbłąkanych i bezdomnych”17.
Interpretacja wierszy Milczewskiego ze względu na: wszechobecną ironię, czarny humor, sarkazm, pozornie zagubione wątki,
kolokwializmy, ,,polszczyznę prowincji”, wieloznaczność używanych wyrażeń jest nie lada wyzwaniem dla czytelnika. Utwory
Bruna posiadają ciemną i ponurą tonację, ukazują zawsze mroczną
stronę rzeczy18. Jak słusznie zauważa Iwona Smolka tworzywem,
materiałem tych wierszy jest wszystko co widzialne, dotykalne19.
Dominuje tu otaczający poetę świat zewnętrzny, zaś rzeczywistość
psychiczna jest ukryta, z tego powodu emocje, reakcje bohatera są
rzadko eksponowane20. Jest to poezja pełna niepokoju,
,,nerwowości”, ,,agresywności”, lęków, obsesji człowieka21. Twórczość Milczewskiego posiada specyficzny element autentyczności,

Tamże, s. 111.
J. Marx, Poezja i proza piwem płynąca, [w:] tegoż, Legendarni i tragiczni. Eseje o
polskich poetach przeklętych, Warszawa 2002, s. 459.
17 J. Z. Brudnicki, ,,Stale w rozjazdach, w niebiesiech i grobie” (Legenda Ryszarda
Milczewskiego-Bruna), [w:] Kaskaderzy literatury. O twórczości i legendzie Andrzeja
Bursy, Marka Hłaski, Haliny Poświatowskiej, Edwarda Stachury, Ryszarda Milczewskiego-Bruna, Rafała Wojaczka, pod red. E. Kolbusa, Łódź 1986, s. 335.
18 Por. J. Marx, Poezja i proza piwem płynąca, s. 472.
19 Zob. I. Smolka, Między ,,Dopokąd” a ,,Do – ostatecznie”, [w:] ,,Twórczość”
1975, nr. 9, s. 108.
20 Tamże, s. 108.
21 Por. M. Krassowski, Milczewski-Bruno, s. 88 – 89.
15
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w końcu poeta, który zatarł granicę między autorem a bohaterem
swych wierszy, z dumą oświadczał, że ,,piszę siebie”22.
Wiersze Bruna poruszają ważne problemy ludzkiej egzystencji
skupione wokół: miłości, cierpienia, przyjaźni, przemijania, śmierci a
także, istotnej dla niniejszego szkicu, samotności. Badacze twórczości
Milczewskiego podkreślają występującą w jego utworach ,,obsesję samotności”23, mówią również o ,,labiryncie osamotnienia i rozpaczy”, z
którego bohater jego utworów nie potrafi znaleźć wyjścia24.
Samotność doświadczana przez podmiot liryczny wierszy
Milczewskiego ma dwa wymiary. Pierwszy, będący bolesnym doświadczeniem egzystencji wielu ludzi, nie tylko postaci literackich,
jest efektem odejścia żony i rozpadu rodziny po dramatycznej walce o ,,Dom”. Drugi, pojawiający się w związku z kreacją podmiotu
jako poety, przedstawia samotność niezrozumianego, niedocenionego twórcy, co stanowi analogię do osobistych doświadczeń Bruna. Czytając utwory Milczewskiego dostrzegamy różne próby
przezwyciężania osamotnienia bohatera poprzez: podróż, szukanie
bliskości drugiego człowieka choćby w przypadkowych kontaktach
z kobietami, czy wśród towarzyszy z knajp. Gdy kolejne sposoby
ucieczki przed samotnością zawodzą pozostaje już tylko…śmierć.
3. ,,Bo aby żyć – trzeba mieć człowieka – –”25
W tym jednym, krótkim wersie, z wiersza Gwizdy w obecność,
Milczewski wyraził całą istotę ludzkiej egzystencji. Człowiek, aby
mógł się prawidłowo rozwijać, realizować, kształtować swoją osobowość potrzebuje kontaktu z innymi ludźmi, nie może żyć tylko
dla siebie. Więź z drugą osobą oparta na przyjaźni, a przede
wszystkim na miłości chroni człowieka przed dotkliwą samotnością, co dziewiętnastoletni Bruno używając zaledwie kilku słów
pięknie wyraził w wierszu zatytułowanym Zakochani, w którym
czytamy:
K. Nowicki, Milczewska okolica, [w:] R. Milczewski-Bruno, Poezja, wybór i
oprac. J. Szatkowski, Cz. M. Szczepaniak, Warszawa 1989, s. 9.
23 I. Smolka, Między ,,Dopokąd” a ,,Do – ostatecznie”, s. 110.
24 K. Nowicki, Milczewska okolica, s. 6.
25 Cyt. za: R. Milczewski-Bruno, Gwizdy w obecność, [w:] R. Milczewski-Bruno,
Poezja, wybór i oprac. J. Szatkowski, Cz. M. Szczepaniak, Warszawa 1989, s.134.
22
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Zakochani –
są sobą.
Reszta jest dla samotnych.
(Zakochani, s. 275.)26

Tytułowi zakochani są sobą i są dla siebie wszystkim. Niczego nie potrzebują, gdy w nocnej, romantycznej scenerii ,,z zamkniętymi oczami wiją gniazdo w pocałunku”. Samotnym pozostaje czekanie na drugiego człowieka, który ich życiu nada sens i pomoże
odnaleźć to co najważniejsze. Świadomość posiadania bliskiej osoby, pozwala z optymizmem patrzeć w przyszłość, nie budzi tak
smutnych refleksji jak te, które towarzyszą podmiotowi lirycznemu
w Zaduszki:
Jest tedy i myślenie
Czy i nas aby kto pochowa – –
(W Zaduszki, s. 259.)

Samotność bohatera, która jest przyczyną odejścia ukochanej
kobiety jest tematem erotyków Bruna, zawierających rozważania dotyczące trudnej miłości, obrazujących stopniowe oddalanie się od siebie dwojga ludzi. Milczewski ukazał w tych utworach dramatyczny
związek osób niezdolnych do porozumienia, które nie mogą już ze
sobą wytrzymać, w których życie wkradła się zdrada. Określenia takie jak: ,,sztorm tylko w nas” (Z główką pogody, s. 39.), ,,nikt czeka –
tylko plecy niewierne” (Co by tu jeszcze z tego domu wziąć?…, s. 71.),
,,Bo miłość przyszła z innej strony” (A tak już ją kochałem podle…, s.
56.), ,,Żonate a niezamężne to kochanie nasze” (Ty dla mnie jesteś taka
umarła…, s. 68.) stają się potwierdzeniem niemożności dalszego,
wspólnego życia. Strach przed samotnością wyrażają prośby bohatera
skierowane do żony jak na przykład: ,,Tylko nie odchodź!” (U mnie?
wszystko gra…, s. 66.), czy też ,,Nie umieraj mi tylko w zimę: proszę”.
(Nie umieraj mi tylko w zimę…, s. 64.)
Wiersz Wracaj! jest rozpaczliwym błaganiem ukochanej o przebaczenie i powrót:

26

Tamże, s. 275. Wszystkie cytaty będą oznaczone jak wyżej.

237

Nie gniewaj się na to co było
Życie będzie zawsze kłótnią
Przebacz mi! Albo nie: nie przebaczaj
Wracaj! Tylko wracaj!
(Wracaj!, s. 315.)

Tęsknotę podmiotu lirycznego w metaforyczny sposób wyraża
,,bolące, pękające serce”. Bohater potrzebuje bliskości ukochanej –
,,Chcę potrzymać Cię za ręce”, odczuwa wielki niepokój, wewnętrzną pustkę:
Źle jest ze mną
Jakiś szczur plądruje moje wnętrza
Nie mogę dłużej wytrzymać
(Wracaj!, s. 315.)

Po każdej nieudanej próbie porozumienia się lęk przed utratą
żony staje się coraz bardziej dominujący. W niej wygasają uczucia –
,,w oddechu ma cmentarz” (Ty dla mnie jesteś taka umarła…, s. 68.),
w oczach nóż, wyrastają jej kopyta i rogi (Ja do pani będę szył…, s.
51.), staje się ,,bezduszką”, która ,,odejść woli i płakać”. (Ty taka
bezduszka jesteś…, s. 57.) Bohater mający świadomość utraty domu i
rodziny dokonuje podsumowania wspólnego życia, którego bilans
jest tragiczny:
Zwarzył się naszego życia aksjomat
Zestarzeliśmy swoją dzicz – zamilczeliśmy się
A nigdy o takie nazwisko nam szło - (Po co mi ciebie było wyrywać…, s. 18.)27
Małżonkowie nie mogąc się porozumieć coraz częściej milczą:
A w oczach to ci chyba ciemno też
Choć lampka przez słomę pełga i ja
I głucho ci chyba gdyś plecami do mnie
(Ty dla mnie jesteś taka umarła…, s. 68.)

Cyt. za: R. Milczewski-Bruno, Jesteś dla mnie taka umarła. Erotyki, Wrocław –
Warszawa – Kraków 1974, s. 18.
27
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Bohater wiedząc, że wkrótce będzie musiał opuścić dom po
raz ostatni spogląda na znajdujące się w pomieszczeniu rzeczy. Zastanawiając się ,,Co by tu jeszcze z tego domu wziąć?” podmiot
liryczny nie myśli o rzeczach materialnych, tylko o wspomnieniach.
W wierszu ,,wziąć” znaczy tyle co zapamiętać. Omawiany liryk
rozpoczyna się opisem mieszkania:
Co by tu jeszcze z tego domu wziąć?
Okaleczały stół gdzie sól i chleba kęs nieDokończonej posilności – przeżegnany przekleństwem
Zdrożnym albo szafę gdzie ramiona opadłe
A głowy na półkach już osiwiałe doszczętnie:
[…]
A może kryształ: dar kochanka – w którym wszystkie
Złości odbite w przeręblach barw koszczą się i cudzołożą
(Co by tu jeszcze z tego domu wziąć?…, s. 71.)

Poszczególne ,,okaleczałe” przedmioty są świadkami rodzinnego dramatu bohatera, symbolizują przestrzeń pozbawioną szczęścia, stanowią projekcję stanów psychicznych podmiotu lirycznego28. Stół już nie łączy, nie jednoczy małżonków. Szafa ma opadłe
ramiona od tego, czego była świadkiem. Sytuacja, w której znalazł
się podmiot liryczny zostaje wyrażona poprzez opisy poszczególnych przedmiotów, które bohater chce zapamiętać29. Wiersz kończy się wyrazem tęsknoty podmiotu za innym miejscem, nową
przestrzenią, określoną jako ,,dal”:
W podróż się milczkiem na szyny ułożyć
Głową gdzie koła i gdzie koła nogami
W dal – –
(Co by tu jeszcze z tego domu wziąć?…, s. 71.)

Zakończenie utworu Co by tu jeszcze z tego domu
wziąć?…budzi wiele pytań i wątpliwości. Bo czymże jest w tym
liryku owa ,,dal”? Zaświatami? A wiersz kolejną zapowiedzią sa-

Zob. M. Siewkowski, Rysunek zapomnianego wiersza. O twórczości Ryszarda
Milczewskiego-Bruno, Toruń 2010, s. 199.
29 Tamże, s. 199.
28
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mobójstwa bohatera? A może wyrazem gorącego pragnienia posiadania nowego domu, rodziny?
Próby ratowania związku nie powiodły się, nastąpiła nieunikniona ,,śmierć miłości”, przypieczętowana samotnością bohatera, którą pośród wszystkich utworów Milczewskiego, tak dramatycznie, wyraża wiersz o tytule Samotność. Czym dla podmiotu liryków Bruna jest to najbardziej ludzkie doświadczenie egzystencjalne? To, symbolicznie ujęty w Samotności, pusty pokój – pomieszczenie, w którym znajdują się różne przedmioty: telewizor,
leżanka, płaszcz rzucony na krzesło, a jedyną żywą istotą jest tu
pająk. Samotność to brak drugiego człowieka, kogoś kto w życie
wprowadzi ład, harmonię. Póki tej osoby nie ma pozostaje wsłuchiwanie się w zegar wybijający kolejne sekundy samotności.
4. ,,Ja przed a oni tam / Za murem mojej wyobraźni”30.
Podmiot liryczny wierszy Bruna to nie tylko człowiek boleśnie doświadczający nieobecności bliskich osób, lecz także artysta,
poeta-buntownik odważnie występujący przeciw tradycji, autorytetom. Atakując w wierszach krytyków, innych twórców nazywanych, jak choćby w utworze zatytułowanym Z dyskusji o młodej literaturze, ,,młodymi gówniarzami”, srokami, które wydziobują ,,złoto
z grobów”, uciekinierami do miast, gdzie ,,tną konwencjonalnie
całą wyobraźnię”, a także ,,manikiurzystami w pepitce”,
,,paulinami w parzelni sofizmatu” (Poeci z Kądsiś, s. 241.), podążając
swoją wybitnie indywidualną poetycką drogą bohater naraża się na
niezrozumienie, wykluczenie, osamotnienie kolegów po fachu. Pojawiający się kilkakrotnie w utworach Milczewskiego ,,mur” symbolizuje brak porozumienia między podmiotem-poetą a odbiorcą
jego tekstów. Bohater będący człowiekiem wrażliwym i nerwowym
ma świadomość własnej twórczej oryginalności. W wierszu Moja
wasza samotność podmiot liryczny podkreśla swoje niedopasowanie
do szkół mistrzów i rówieśników. Oburza go traktowanie wszystkich słów i utworów metaforycznie, podczas gdy on – poeta dotyka
prawdy31:
30
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Cyt. za: R. Milczewski-Bruno, Mur, s. 328.
Zob. J. Z. Brudnicki, ,,Stale w rozjazdach, w niebiesiech i grobie”, s. 334.

Nie będzie także – ze mnie szczętna jaskrawość
Zesłowieć siebie muszę sam – takoż i nawrócić Jana:
Czarno mi bo w lesie – a i chwila nie-tutejsza – –
[…]
Obchodzą papierowe te spiżarnie – po co? –
Pusto w nich – jedna mysz zaledwo i poczwarka:
Ani wykurzyć ich – warto – ani też do tłumaczeń pilić
A gdzie tu na przyboś o metaforach – –
(Moja wasza samotność, s. 156.)

Wyobraźnia, źródła poetyckiego natchnienia gwarantują
podmiotowi lirycznemu niepowtarzalność i wyjątkowość, z drugiej
strony stają się jednak przyczyną braku popularności, zrozumienia
jego twórczości, z tego też powodu jest ,,poetą, ale jakoś nie takim”.
(Grzebacz, s. 244.) W jednym z wierszy bohater przekonany o własnym talencie podkreśla swoje, jeszcze przez nikogo nie zauważone, znaczenie dla poezji polskiej mówiąc: ,,Podpaliłem morze – ale
kto to widzi”32. (Podpaliłem morze – ale kto to widzi…, s. 257.) Jest poetą Prowincji, z której czerpie tematykę swoich wierszy – ,,Trynko
żyło moja i dziedzictwo”. (Dziedzictwo, s. 77.) Nazywa siebie
,,świstakiem o obłędnym czole”, który niesie w sobie
,,prawdopoety kapkę”. (Ale kto mnie tam zrozumie, s. 234.)
Brak wzajemnego zrozumienia podmiotu lirycznego-poety i
środowiska literackiego jest bliskie osobistym doświadczeniom autora, o czym Dariusz Lebioda pisze:
Ludzie pióra w jednym i drugim mieście nie rozumieli go, nie
próbowali przyjrzeć mu się dokładniej. Tylko dla zamkniętego
grona osób był rzeczywistym twórcą, poetą transformującym język
do granic możliwości i dochodzącym w swoich procesach twórczych do niebywałych odkryć. Większość widziała w nim tylko
bełkotliwego alkoholika, nieomal grafomana. A on szedł po cienkiej
strunie rozwieszonej pomiędzy świtem a zmierzchem33.

Por. Z. Trziszka, Poeta, ale jakoś – nie taki, [w:] ,,Miesięcznik Literacki” 1989,
nr. 11 – 12, s. 60.
33 D. T. Lebioda, Pragnienie śmierci, Bydgoszcz 1996, s. 36.
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Bruno wśród literatów zawsze czuł się obcy i mimo podjętych
prób nigdy nie mógł nawiązać z nimi kontaktu34.
,,Teraz uciekam z pociągu na pociąg”35.
Podmiot liryczny wierszy Bruna próbuje walczyć z samotnością, stara się ją przezwyciężyć. Ratunkiem mają być ciągłe podróże,
które w pewnym momencie przybierają postać ,,podróży bezdomnych do stacji Niczyja”. (Podróże bezdomne, s. 155.) Bohater jest w ciągłym ruchu, w coraz to innych miejscach ,,ucieka z pociągu na pociąg”. Wiersze Milczewskiego przybierają postać dziennika z podróży
po Polsce, wędrówek, które mają sprawić, że samotność będzie łatwiejsza do zniesienia. Podróż staje się w tej poezji ucieczką od samotności, obcości i niezrozumienia. Tyle, że ,,ucieczka z miejsc, gdzie
cierpimy, niewiele pomoże, gdy przyczyna cierpienia leży nie na zewnątrz nas, ale wewnątrz. Zmiana pejzażu będzie kolejną i daremną
zmianą dekoracji, w których grać będziemy wciąż ten sam dramat
niemożności porozumienia się z osobami nawet najbliższymi”36. Podróż, która pozwala na krótką chwilę zapomnieć bohaterowi o życiowych niepowodzeniach wyczerpuje jego siły. Podmiot liryczny
coraz częściej zastanawia się nad sensem swoich wojaży:
Już mi dworce wychodzą bokami
Najadłem się – walizki bigosu
[…]
Jazda – po świecie co się zowie: Byledalej
Ale jak? – za ile? – po co?
(Podróże bezdomne, s. 155.)

Bohater szuka ukojenia, uspokojenia w kontakcie z naturą,
która nie zawsze ma sielankowy, idylliczny charakter, jak na przykład ta z wiersza Na Kłodzkiej Ziemi z ,,zapachem igliwia”, ,,ptasią
symfonią”, drzewem, pod którym można odpocząć:

Zob. K. Nowicki, Milczewska okolica, s. 11.
Cyt. za: R. Milczewski-Bruno, Przypadek w pociągu relacji Gdynia – Poznań, s. 189.
36 J. Marx, Poezja i proza piwem płynąca, s. 453.
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Lubię zapach igliwia
Zwłaszcza gdy pachnie.
Zrzucić pod drzewo plecak
I zasnąć.
Zbudzić się za snu bramą.
Słuchać jak gra ptasia symfonia.
[…]
(Na Kłodzkiej Ziemi, s. 320.)

Często jest to jednak pejzaż ponury, ze śmiercią w tle, który
odzwierciedla przeżycia wewnętrzne, lęki, obsesje podmiotu lirycznego, stanowi również aluzję do jego ponurych, mrocznych
myśli:
Zdechł pies
Nie ostudził dnia
Śmierć swą
Na słońcu opala
[…]
W rowie
Jak kawał drewna
Leży człowiek
Z nożem pod łopatką
(Droga, s. 31.)

Nie mniej posępna jest natura w wierszach: Mazurski pejzaż
oraz Od Tarpna krajobraz z drzewami porównanymi do gwoździ,
sztyletów i ,,krzykiem rybitwy”:
Sztylety drzew – cieniem – leżą na dnie
Słońce – wiosłem światła – gra na powierzchni
W górze rybitwa – powieszona – na własnym
Krzyku – zgubiła drogę do ryb
(Mazurski pejzaż, s. 173.)

Podmiot liryczny, by przezwyciężyć samotność, szuka tej jakże istotnej w życiu każdego człowieka, bliskości z drugą osobą. Bohater spotyka ludzi w pociągach, jest stałym bywalcem knajp,
gdzie niejednokrotnie topi smutki w alkoholu – ,,Winienem za wino – a już o czystochlebie myślę / Gdy znikąd zadatku” (Wino, s.
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112.), umawia się z kobietami, z którymi łączą go krótko trwające
romanse w myśl, pozornie wesołych, słów z wiersza Bóle oczu:
O, szklanice wolności! – żon już nie ma:
Pokochać wszystkie kobiety! – –
(Bóle oczu, s. 246.)

Bohater słucha również prowadzonych rozmów, obserwuje
zachowanie przypadkowo spotkanych osób, jak choćby w wierszu
Niedziela, w którym na zasadzie kontrastu zostaje przedstawiona
praca rolników w polu i obraz odpoczywających nad wodą
,,miastowych”.
,,Kto samotny – trzyma głowę nad przepaścią”37

Podjęte rzez podmiot liryczny próby przezwyciężenia samotności nie przynoszą pozytywnego rezultatu. W tej poezji osamotnienie prowadzi do śmierci. Czytając poszczególne utwory, w
których bohater snuje refleksje nad sensem własnego życia, pozbawione choćby najmniejszego elementu radości, akceptacji własnej osoby, jak w wierszu gdyby nie matka…w zakończeniu, którego
czytamy:
och, matko
gdybyś ty jeszcze raz mnie urodziła
może byłbym człowiekiem!
(gdyby nie matka…, s. 306.)

z łatwością zauważamy, że od popełnienia samobójstwa dzieli go już tylko mały krok. Wiersz zatytułowany Pamiętasz zaczynający się słowami:
Chcieliśmy – we dwoje – skoczyć do Wisły:
Z mostu – Tam gdzie 834 kilometr rzeki – –
I ten – który przechodząc – uchylił wargi:
Szczęśliwa z was para – rzekł – najlepszego! – –
(Pamiętasz, s. 254.)

będący zapisem nieudanej samobójczej próby dwojga kochanków jest jednym z wielu tekstów, w których śmierć jest tak
37
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Cyt. za: R. Milczewski-Bruno, Podróże bezdomne, s. 155.

wyraźnie uobecniona. Podmiot liryczny z pewną wręcz obsesją
mówiący: ,,Dni moje – widzę – policzone” (Gdzie tu zapłakać, s. 87.)
czy też ,,Umierać – nigdy nie zaszkodzi!” (Koniec końców, s. 168.)
patrzy na życie z perspektywy śmierci, nieustannie o niej pamięta,
ciągle ją prowokuje38:
Ile razy ocierałem się o Śmierć? – e, nieważne! – –
Dlatego – pozwalam sobie – gwizdać na…
–––––––––––––––
Ry… – zimne nogi masz! – –
(Ry…, s. 258.)

Bohater wierszy Bruna nieustannie zastanawia się kiedy: ,,W
tę zimę nie ma co umierać / Łopata ziemi nawet nie dodraśnie – – ”
(Z drugiej połowy lutego, s. 149.), w jaki sposób: ,,W podróż się
milczkiem na szyny ułożyć” (Co by tu jeszcze z tego domu wziąć?…, s.
71.), ,,Klucz zamknij otwórz gaz” (Tylko się w brokat stroić…, s. 65.),
,,Wisła obok że można do niej” (Tak bardzo i nie, s. 94.) zakończyć
własne życie, pełne bolesnych doświadczeń.
Zakończenie
Testy Milczewskiego, wzajemnie się uzupełniając, opowiadają pewną historię. Jest to opowieść o człowieku doświadczającym
samotności, poecie zmagającym się z nieprzychylnie nastawionym
względem jego twórczości środowiskiem literackim. Poczucie osamotnienia konstruuje wyobraźnię podmiotu lirycznego, ma również wpływ na stosunek bohatera względem otaczającego go świata i drugiego człowieka. Milczewski niejednokrotnie używając metafor, symboli, a czasem pisząc prosto a konkretnie stara się
uchwycić różne aspekty samotności. Podaje jej przykładowe przyczyny jak choćby nieudane małżeństwo, rozpad rodziny. Analizuje
możliwe sposoby przezwyciężania samotności poprzez: podróże,
kontakt z naturą i innym człowiekiem. Ciąg tych refleksji, które
obrazują życiowe perypetie podmiotu lirycznego jego wierszy,
prowadzą do negatywnych wniosków. Samotność jest najboleśniejszym doświadczeniem ludzkiej egzystencji. Jest to fizyczny brak
38

Zob. J. Marx, Poezja i proza piwem płynąca, s. 477.
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bliskiej osoby, z którą można dzielić smutki i radości, to ogarniający człowieka lęk przed tym, co niesie przyszłość. W poezji Bruna
nie ma wiary w zmianę sytuacji, w której znalazł się podmiot liryczny. Z pewną obsesją wciąż padają tu słowa o śmierci jako jedynym ratunku przed samotnością. Dlaczego bohater wierszy Bruna
nie wierzy w to, że ktoś pomoże mu zmierzyć się z problemami?
Dlaczego przestaje wierzyć, że uda mu się założyć nową rodzinę,
że pozna kogoś kto na nowo nada jego życiu sens, posprząta brudny pokój z wiersza Samotność który w metaforyczny sposób ujmuje
rozkołysane wnętrze bohatera? Dlaczego wciąż ucieka przed samotnością, a może raczej przed samym sobą? Pytania, które nasuwają się w trakcie lektury wierszy Bruna można mnożyć w nieskończoność. Utwory nie dają jednoznacznej odpowiedzi.
Bohater wierszy Milczewskiego obarcza winą za swoją samotność innych ludzi, nie poświęca głębszej refleksji swoim przewinieniom, błędom a jest człowiekiem o trudnym charakterze, nie
skłonnym do kompromisu.
Samotność staje się istotnym elementem refleksji Milczewskiego o trudnej miłości dwojga ludzi, którzy zdecydowali się rozstać, śmierci jako jedynej możliwości jej przerwania, cierpieniu, gdy
brakuje fizycznej obecności innego człowieka, niedocenionej twórczości, będącej kolejną realizacją popularnego motywu niezrozumianego twórcy.
Samotność w liryce Bruna występuje w postaci stanu wyobcowania, braku bliskości z innymi, braku porozumienia, izolacji. Co zatem sprawia, że wiersze Milczewskiego pozostają w pamięci czytelnika? Czy to, że są zapisem prawdziwej sytuacji, w której znalazł się ich
autor, a może raczej ich oryginalność? Bez wątpienia osobiste doświadczenia Milczewskiego, od którego odeszła żona i który faktycznie był
poetą niedocenionym, pomogło autorowi tak przejmująco wyrazić samotność opuszczonego człowieka. Jednakże odczytywanie wierszy
Bruna przez pryzmat legendy ,,poety przeklętego”, ,,kaskadera literatury” odwraca wzrok czytelnika od tematyki tej poezji, jej specyficznego języka, zaskakujących porównań, pięknych point, trafnych spostrzeżeń dotyczących ludzkiej egzystencji, w końcu:
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Gdzieś w nas tańczą stróżów strachy
Gdzieś w nas jadą bogowie wolni
Gdzieś w nas piją wodzowie klęski
Gdzieś w nas śpią ludzie niezłomni
(Gdzieś w nas, s. 145.)

Streszczenie
Ryszard Milczewski-Bruno porusza w swoich utworach problematykę egzystencjalną. W centrum zainteresowania poety jest
człowiek, jego życie i otaczający go świat. W związku z kreacją
podmiotu lirycznego wierszy Bruna jako człowieka samotnego,
celem niniejszego szkicu, jest przedstawienie różnych aspektów
samotności doświadczanej przez bohatera tychże utworów. Analizie i interpretacji podlegają wiersze z różnych tomików Milczewskiego, które wzajemnie łącząc się i uzupełniając obrazują kolejne
dramatyczne etapy samotności podmiotu lirycznego.
Czytając wiersze Bruna dostrzegamy dwa wymiary samotności. Pierwszy, o uniwersalnym charakterze, ma związek z miłością i
rodziną. W utworach obserwujemy próby ocalenia rozpadającego
się małżeństwa i tego wszystkiego co kryje się w jednym słowie
,,dom”. Wiersze, a przede wszystkim erotyki, są zapisem walki o
uratowanie związku z ukochaną. Milczewski przedstawia w lirykach stopniowe oddalanie się od siebie małżonków, charakteryzuje
ich jako ludzi nie mogących znaleźć porozumienia, nie potrafiących
nawiązać jakiegokolwiek kontaktu, w których ,,umiera miłość”.
Obraz rozpadającej się rodziny budzi w podmiocie lirycznym coraz
większy lęk i niepokój przed zbliżającą się nieuchronnie samotnością. Wraz z odejściem żony bohater doświadcza dotkliwej samotności fizycznej.
Drugi wymiar, który wynika z kreacji podmiotu lirycznego –
poety, dotyczy samotności twórcy, odczuwającego brak zrozumienia dla swojego dorobku literackiego. Bohater jest artystą świadomym własnej oryginalności i wyjątkowości.
Samotność w liryce Bruna ma negatywny, destrukcyjny charakter. Nie można jej przezwyciężyć, pokonać. Wszelkie próby
walki z osamotnieniem poprzez: poszukiwanie kontaktu z innymi
ludźmi, podróżowanie nie przynoszą zamierzonego skutku. Sa247

motność jest nieuniknionym elementem ludzkiej egzystencji, przed
którym nie ma ucieczki. Ten stan lęku, niepokoju, pragnienia bliskości drugiego człowieka może zakończyć jedynie śmierć. W
wierszach Milczewskiego wielkie osamotnienie prowadzi do
śmierci. Utwory te czyta się jak swoistą zapowiedź samobójstwa,
które jako jedyne staje się dla podmiotu lirycznego ratunkiem
przed samotnością.
Rozważania Bruna nad samotnością człowieka mają pesymistyczny charakter, nie niosą żadnej nadziei, nie uwzględniają pozytywnych aspektów tego zjawiska, nie ma tu też wiary w pomocną
dłoń innej osoby.
Summary
Faces of loneliness in Ryszard Milczewski’s lyrical poetry
Ryszard Milczewski-Bruno raises the existential issues in his
works. In the centre of the poet’s interests is a man, his life and the
world around him. In connection with the creation of the lyrical
subject as an alone man, the aim of this paper is to present different
aspects of loneliness experienced by this hero. Different volumes of
Milczewski are analysed and interpreted, and, they complemented
and connected with each other by illustrating the dramatic stages of
lyrical subject’s loneliness.
While reading Bruno’s poems we notice two dimensions of
loneliness. The first one having universal character, is associated
with love and family. In his works, we see attempts for saving
crumbling marriage, and all that is hidden in one word ,,home”.
Poems, and most of all, erotics, are transcripts of fighting to save
relationship with his beloved. Milczewski shows how married couple grows apart in his lyrics. He characterises them as people, who
cannot find an agreement and cannot make any contact with each
other, in which ,,love is dying”. The image of disintegrating family
awakens more and more fear and anxiety in the lyrical subject before approaching inevitable loneliness. With the departure of hero’s
wife, he experiences a bitter physical solutide.
The second dimension, which results from the poet’s creation
of the lyrical subject, concerns the poet’s loneliness, who experi248

ences lack of understanding for his literary achievements. The hero
is conscious of his originality and uniqueness.
Loneliness in Bruno’s poetry has negative and destructive nature. It cannot be overcome and broken. Any attempt to combat
loneliness, by searching contact with other people and traveling,
does not bring the desired effect. Loneliness is an inevitable part of
human existence, against which there is no escape. This state of
fear, anxiety, desire for closeness with another human being can
only end in death. In Milczewski’s poems, great loneliness leads to
death. These works are read as a kind of preview of suicide, which
for the lyrical subject becomes a salvation from loneliness.
Bruno considerations on human loneliness are pessimistic,
they neither carry hope nor take positive aspects of this phenomenon, there is also no faith in a helpful hand of another person.
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Katarzyna Biel-Ziółek (AI

Blaski i cienie samotności
„Wśród ludzi jest się także samotnym”
Antoine de Saint-Exupery, Mały Książę1.

Wstęp
Doświadczenie samotności jest szczególnym przeżyciem.
Według prof. Kępińskiego, samotność jest sprzeczna z naturą
człowieka, który jest istotą społeczną. Dla prawidłowego rozwoju
osobowości człowieka niezbędne jest wchodzenie w różne relacje
międzyludzkie. Relacje te kształtują jego wiedzę, charakter i poglądy, jak również kreują jego indywidualne postrzeganie świata. Relacje te wywołują różne emocje i motywują ludzi do działania. Uczą
umiejętności współdziałania w grupie oraz dostarczają nowych
doświadczeń. Relacje te wzbogacają ludzi wewnętrznie i rozszerzają ich horyzonty myślowe.
Samotność jest stanem emocjonalnym, wynikającym najczęściej z braku pozytywnych relacji z otoczeniem. Z reguły ma ona
negatywny wpływ na jakość życia osób, które jej doświadczają.
Prawie każdy człowiek, na jakimś etapie życia czuje się samotny.
Według J. Rembowskiego samotność jest złożonym i wielowymiarowym psychospołecznym doświadczeniem człowieka. Jest
to nieprzyjemne uczucie, pojawiające się na skutek niezgodności
pomiędzy oczekiwaniami a realnymi możliwościami2. Podobnie jak
każdy inny stan, tak też samotność ma swoje dobre i złe strony.
Czasami jest ona świadomym wyborem człowieka, zazwyczaj jednak jest ona koniecznością, wobec której ludzie czują się bezsilni i
bezradni. Samotność jest mieszaniną uczuć odrzucenia, braku ak-

1
2

A. Saint - Excupery, Mały Książe, Warszawa 1958, s. 4.
J. Rembowski, Samotność , Gdańsk 1992, s. 33.
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ceptacji i nieprzyjemnych przeżyć. Często towarzyszy jej gniew i
rozczarowanie, poczucie nieszczęścia oraz pesymizm3.
Oddźwięk tej negatywnej, niechcianej samotności, w dużej
mierze zależy od tego, co dzieje się we wnętrzu człowieka oraz od
jego obrazu samego siebie. Długotrwała samotność bardzo znacząco wpływa na kształtowanie się osobowości jednostki. Z biegiem
czasu, człowiek staje się smutny, przygnębiony i zamknięty w sobie. Traci ufność w ludzi i przejawia tendencje do zbyt częstego
krytycyzmu.
Jak wynika z badań przeprowadzonych przez J. Rembowskiego,
samotność często powoduje stany depresyjne. Stany te objawiają się
niezadowoleniem z siebie, niską samooceną, lękiem, małą pewnością
siebie, odczuwaniem alienacji oraz poczuciem niesprawiedliwości
świata. Samotność wywołuje również znudzenie i niecierpliwość4.
Zdarza się, iż osoby samotne cechuje za niskie lub nadmiernie
wygórowane mniemanie o sobie, co może stać się przyczyną oddalania się od niej innych osób. Osoby te z biegiem czasu stają się nieufne,
negatywnie nastawione do świata oraz przewrażliwione na swoim
punkcie. Fakt ten jeszcze bardziej oddala te osoby od innych ludzi, jak
również zmniejsza ich akceptację w środowisku w którym żyją.
Jest wiele różnych odmian i odcieni samotności. Bywa ona w
pełni świadomym wyborem człowieka, jednak częściej jest koniecznością wynikającą z takiej, czy innej sytuacji życiowej.
Są sytuacje w życiu, kiedy człowiekowi jest potrzebny czas
samotności, refleksji i zadumy. Chwile samotności są zazwyczaj
potrzebne ludziom w przełomowych momentach życia, gdy muszą
podjąć ważną decyzję lub zrobić bilans dotychczasowych wydarzeń. Chcą oni przeanalizować zyski i straty, mogące wyniknąć z
takiej, a nie innej decyzji, aby mieć szansę dokonać optymalnego
wyboru. Analizy takie zazwyczaj sprzyjają refleksjom, wyciszeniu i
zachowaniu równowagi psychicznej.
J. Stochmiałek, Samotność oraz starość w świetle koncepcji jakości życia, [w:] red.
J. Twardowska- Rajewska, Przeciw samotności, Seria Psychologia i Pedagogika nr.
126, Poznań 2005, s. 30.
4 J. Rembowski, Samotność, [w:] J. Stochmiałek, Samotność oraz starość w świetle
koncepcji jakości życia, [w:] red. J. Twardowska-Rajewska Przeciw samotności, Seria
Psychologia i Pedagogika nr. 126, dz. cyt. s. 33.
3
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Samotność jest również doskonałą okazją do odkrywania siebie, kształtowania swojego wewnętrznego piękna i bogactwa, aby
umiejętnie obdarzać nimi innych. Sprzyja ona przemyśleniom i refleksjom oraz uwrażliwieniu na potrzeby drugiego człowieka. Ułatwia ona uporządkowanie myśli oraz określenie celów, które chce
się zrealizować. Pomaga nabrać dystansu do minionych wydarzeń
oraz wytyczyć sobie plan dalszej działalności.
Samotność stwarza również dogodne warunki do samokształcenia i samowychowania. W definicji sformułowanej przez F.
Urbańczyka, gdy uczeń bierze we własne ręce sprawę swego
kształcenia, sam wyznacza sobie cel, sam wyznacza sobie metodę
pracy i kontroluje ją, pracując o własnych siłach – to jest samokształcenie5. Ponadto, prawdziwe kształcenie ludzi dorosłych ma
służyć rozwojowi dzielności duchowej ludzi oraz ćwiczeniu ich sił
duchowych6. Samotne życie daje możliwości poświęcenia dużej
ilości czasu na rozwijanie różnych zainteresowań. Nie mając obowiązków i zobowiązań rodzinnych, łatwiej jest zdobywać nowe
doświadczenia, na przykład podróżując po świecie i poznając zwyczaje oraz tradycje innych kultur. Turystyka szczególnie sprzyja
spędzaniu wolnego czasu przez osoby samotne w sposób atrakcyjny i interesujący. Generalnie jednak, samotność jest doznaniem
przykrym, ujemnie wpływającym ona zdrowie i kondycję psychofizyczną człowieka. Występuje ona wszędzie, niezależnie od płci,
wieku i położenia geograficznego.
W świetle literatury przedmiotu zjawisko samotności zróżnicowane jest na:
- samotność personalną, wynikającą z braku związków personalnych i intymnych, które są wyrazem izolacji, jaką przeżywa jednostka, np. wspomniani wcześniej single,
- samotność społeczną, jako efekt braku więzi społecznych czy też
braku przynależności do wspólnoty7 jak na przykład osoby starsze,
L. Turos, Andragogika ogólna, Warszawa 1999, s. 30.
L. Turos, Andragogika ogólna, dz. cyt., s. 52.
7 J. Rembowski, Samotność, [w:] J. Stochmiałek, Samotność oraz starość w świetle
koncepcji jakości życia, [w:] red. J. Twardowska-Rajewska Przeciw samotności, Seria
Psychologia i Pedagogika nr. 126, dz. cyt. s. 32.
5
6
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- samotność kulturową, wyróżniającą się odizolowaniem od
życia społeczności, jej kultury, występują tam, gdzie żyją mniejszości etniczne czy też osoby niepełnosprawne,
- samotność komunikacyjną, wynikającą z trudności w odbieraniu werbalnym i pozawerbalnym sygnałów nadawanych przez
innych ludzi oraz niskiego poziomu dojrzałości społecznej8, np.
osoby niewidome i głuchonieme.
Pojęciem samotności określane bywają również:
- samotność narzucona sobie przez jednostkę, np. osoby przebywające w klasztorach,
- samotność przymusowa (izolowanie) np. więźniowie,
- samotność wynikająca z naturalnej sytuacji rodzinnej i społecznej9 np. po śmierci współmałżonka.
1. Samotność z wyboru
Niektórzy ludzie świadomie decydują się na samotne życie.
Rezygnują oni z założenia rodziny, chcąc poświęcić się wyłącznie
rozwijaniu swoich pasji, pracy twórczej lub karierze zawodowej.
Do grupy tej najczęściej należą artyści, malarze, aktorzy, czy też
osoby zajmujące się wspinaczką wysokogórską. Osoby takie są zazwyczaj pasjonatami swojej pracy zawodowej, która realizuje ich
marzenia i spełnia ich oczekiwania. Zawody te wymagają długich
nieobecności w domu i mają nienormowany czas pracy, co wręcz
uniemożliwia normalne funkcjonowanie rodziny.
Coraz częściej młodzi ludzie wybierają bycie tak zwanym singlem i nie zakładają rodziny. Taki sposób na życie, wydaje im się
bardziej komfortowy i zwalniający ich od poczucia odpowiedzialności za współmałżonka, czy dzieci. Wybór takiego stylu życia pozwala na większą swobodę, niezależność czasową oraz finansową.
Niejednokrotnie osoby takie z biegiem czasu, coraz bardziej odczuwają brak rodziny, dzieci oraz rodzinnego ciepła. Życie takich
B. Hołyst, Na granicy życia i śmierci, Warszawa 1994, [w:] J. Stochmiałek, Samotność oraz starość w świetle koncepcji jakości życia, [w:] red. J. TwardowskaRajewska, Przeciw samotności, Seria Psychologia i Pedagogika nr. 126, dz. cyt., s. 32.
9 J. Rembowski, Samotność, [w:] J. Stochmiałek, Samotność oraz starość w świetle
koncepcji jakości życia, [w:] red. J. Twardowska-Rajewska Przeciw samotności, Seria
Psychologia i Pedagogika nr. 126, dz. cyt. s. 32.
8
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ludzi pozornie wydaje się łatwiejsze i mniej problemowe, jednak
nadchodzi czas, gdy taki wybór, owocuje poczuciem niespełnienia i
niedowartościowania.
2. Osoby rozwiedzione
Bardzo często, osoby po rozwodach nie chcą wstępować w kolejne związki. Wolą być same, niż narażać się na kolejne złe doświadczenia i rozczarowania. Brakuje im odwagi, aby przełamać strach i
obawę że znowu mogą być narażone na kolejne negatywne doświadczenia. Boją się zaufać komuś, z kim miałyby dzielić kolejne etapy
życia. Traumatyczne przeżycia z przeszłości, czynią z nich osoby bardziej ostrożne i zdystansowane do otaczającej je rzeczywistości. Trudno jest im uwierzyć w czystość intencji kolejnych partnerów.
Jest jednak kilka grup ludzi szczególnie narażonych na samotność i na odczuwanie jej ujemnych skutków. Należą do nich między
innymi: osoby starsze, osoby przewlekle chore oraz osoby niepełnosprawne. Zazwyczaj samotność takich ludzi spowodowana jest brakiem zrozumienia ich problemów przez otoczenie oraz ograniczoną
możliwością wchodzenia w relacje społeczne i zawodowe.
3. Osoby starsze
Szczególną grupę ludzi, których często dotyka problem samotności stanowią osoby starsze. Z biegiem czasu tracą one siły,
sprawność i samodzielność. Są coraz bardziej zależne od pomocy
innych, aż w końcu zdane na ich opiekę i wsparcie. W takiej sytuacji pomoc bliskich staje się nieoceniona. Głównie w przypadku,
gdy dzieci takich osób są daleko na przykład poza granicami kraju.
Osoby te zmuszone wówczas do długich pobytów w szpitalach,
czy też w domach opieki społecznej.
U ludzi starszych, nie mających częstego kontaktu z rodziną,
w miarę upływu czasu wzmaga się poczucie bycia samotnym i nikomu niepotrzebnym. Odczucia te mogą znacząco wpływać na
obniżenie w tych osobach poczucia sensu życia, jak również obniżać w nich poczucie własnej wartości. Bardzo często samotność
dotyka osób niepełnosprawnych z różnego typu dysfunkcjami. Należą do nich osoby niepełnosprawne ruchowo, osoby niewidome,
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osoby głuchonieme, jak również ludzie z niepełnosprawnością intelektualną.
4. Osoby niepełnosprawne ruchowo
Osoby niepełnosprawne stanowią grupą społeczną bardziej
narażoną na samotność i izolację w stosunku do reszty społeczeństwa. Zdecydowana większość tych ludzi poprzez bariery architektoniczne i społeczne ma znacznie utrudniony dostęp do właściwej
rehabilitacji, edukacji, aktywności społecznej i zawodowej. Ich problemy są zupełnie inne niż problemy osób zdrowych. Różnice pomiędzy możliwościami i szansami na realizację swoich celów, marzeń i zamierzeń są pomiędzy tymi dwoma środowiskami wprost
nieporównywalne, na niekorzyść osób niepełnosprawnych. Pomimo dużego wysiłku, jaki osoby niepełnosprawne muszą wkładać
każdego dnia we wszystko co robią i do czego zmierzają, osoby te
zwykle pozostają na marginesie społeczeństwa. Fakt ten przyczynia się do wzmagania się u nich poczucia samotności i osamotnienia, często spotykanego w tym środowisku.
5. Dzieci niepełnosprawne
Odczucia samotności, a nawet izolacji bardzo często doświadczają również dzieci niepełnosprawne ruchowo. Problemy zdrowotne takich dzieci sprawiają, że ich życie znacznie różni się od
warunków życia ich zdrowych rówieśników. Ograniczenia ruchowe znacznie zmniejszają ich szanse aktywnego uczestnictwa w wielu wydarzeniach, w których biorą udział ich zdrowi koledzy. Z reguły problemów dzieci niepełnosprawnych zupełnie nie rozumieją
ich sprawni rówieśnicy. Znaczące różnice w możliwościach ruchowych tych dzieci, uniemożliwiają im pełne uczestnictwo w życiu
grupy dzieci, będących w podobnym przedziale wiekowym.
6. Osoby głuchonieme
Wyjątkowego rodzaju samotności doświadczają osoby głuchonieme. Ludzie Ci mają znacznie ograniczoną możliwość komunikowania się z innymi ludźmi. Tworzenie nowych relacji, czy więzi społecznych stanowi dla tych ludzi nie lada wyzwanie. Trudność
stanowi dla nich zwykłe porozumiewanie się z drugim człowie256

kiem w formie dialogu. Fakt ten ogranicza ich dostęp do informacji
oraz uniemożliwia pełny odbiór otaczającej go rzeczywistości, bowiem jest on pozbawiony bodźców dźwiękowych.
7. Osoby niewidome
Brak wzroku, jeszcze bardziej niż innego rodzaju niepełnosprawność, w sposób szczególny ogranicza osobom niewidomym
możliwość pełnego odbioru świata i całościowej świadomości wyglądu otaczającej go rzeczywistości. Wizerunek świata może przybliżać osobie całkowicie niewidomej jedynie przekaz słowny otoczenia oraz jej wewnętrzne wyobrażenia.
Zarówno u osób głuchoniemych, jak i niewidomych pełny, całościowy odbiór świata jest praktycznie niemożliwy, zaś ich kontakt z osobami zdrowymi zazwyczaj jest ograniczony. Fakt ten z
pewnością czyni te osoby w dużym stopniu samotnymi i odizolowanymi od reszty społeczeństwa.
8. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną
Specyficzną grupę osób bardzo często zdanych na samotność
stanowią ludzie z niepełnosprawnością intelektualną. Ograniczone
możliwości intelektualne tych ludzi stwarzają przed nimi dotkliwą
barierę, uniemożliwiającą im normalne funkcjonowanie w społeczeństwie. Osoby te zazwyczaj bardzo zabiegają o bliskość i ciepłe
relacje z otoczeniem. Dowolna forma zainteresowania ich osobą i
docenienie wysiłku, jaki wkładają w to co robią, wydaje się dla nich
bezcenne. Bycie zauważonym i lubianym przez otoczenie jest dla
nich bardzo ważne. Osoby te myślą przede wszystkim sercem, którym bardzo chciałyby obdarować otaczających ich ludzi.
9. Osoby z zaburzeniami psychicznymi
Różnego rodzaju zaburzenia psychiczne zazwyczaj powodują
utratę umiejętności odpowiedniej reakcji na bodźce oraz brak umiejętności współistnienia z resztą środowiska. Wszystko to, wywołuje
utratę równowagi emocjonalnej jednostki, która nie potrafi poradzić sobie z otaczającymi ją sytuacjami, wydarzeniami czy problemami.
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Przyczynami zaburzeń psychicznych może być nagromadzenie
trudnych i stresowych sytuacji życiowych. Zdarza się, że sytuacje takie przekraczają możliwości radzenia sobie z nimi, zwłaszcza u osób
słabszych psychicznie. W konsekwencji tego, pojawia się rozchwianie
emocjonalne oraz napięcia, pomiędzy tymi osobami, a członkami najbliższego otoczenia. Osoby takie są bardzo często zdane na wielotygodniowe pobyty w szpitalach, a co za tym idzie długotrwałą izolację
od rodziny oraz normalnej aktywności społecznej i zawodowej. Sytuacje takie zwykle potęgują uczucie samotności, wywołując smutek, żal
oraz poczucie niesprawiedliwości.
Zdarza się, iż ludzie mający zaburzenia psychiczne są z tego
powodu piętnowani, ośmieszani, izolowani oraz traktowani gorzej
niż pozostali członkowie społeczeństwa. Fakt ten często jest dla
nich jeszcze bardziej dotkliwy niż sama choroba.
Osoby niepełnosprawne z dowolnego typu dysfunkcją, z reguły bardzo starają się sprostać wymaganiom stawianym im przez
życie. Chcą być lubiani i doceniani. Pragną czuć się potrzebni i akceptowani, bowiem jest im to niezbędne do budowania poczucia
własnej wartości oraz wiary w sens swojego życia. Każdy zwyczajny ludzki, życzliwy gest jest dla nich źródłem radości i nadziei na
lepszą przyszłość. Zazwyczaj próbują oni zintegrować się ze społeczeństwem, lecz na ogół nie jest to łatwe do urzeczywistnienia.
10. Emigranci
Na kilkumiesięczną, bądź kilkuletnią rozłąkę z najbliższymi
narażone są osoby wyjeżdżające do pracy poza granice kraju. Przebywając z dala od rodziny nie mają oni bezpośredniego kontaktu z
najbliższymi, co może spowodować osłabienie więzi rodzinnych.
Osoby takie z biegiem czasu tracą kontakt z przyjaciółmi i znajomymi, z którymi byli związani w swoim kraju. Fakt ten, z biegiem
czasu zmusza ich do zbudowania swojego życia od nowa, co
wbrew pozorom nie jest łatwe.
11. Dzieci w Domach Dziecka
Szczególnego rodzaju samotności doświadczają dzieci przebywające w Domach Dziecka. Są to najczęściej dzieci porzucone,
niekochane i niechciane przez swoich rodziców. Rzeczywistych
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sierot jest bowiem stosunkowo niewiele. Dzieci te pomimo zazwyczaj dobrych warunków bytowych, zapewnionych im przez placówkę, często bywają smutne i zagubione. Brakuje im matczynej
miłości i ojcowskiego wsparcia. Niejednokrotnie, dzieci takie czują
się nikomu nie potrzebne, zagubione i pozostawione same sobie.
Dom Dziecka zapewnia swoim podopiecznym, między innymi, całodobową opiekę i wychowanie, zaspokaja jego niezbędne
potrzeby, zapewnia zajęcia wychowawcze, korekcyjne, kompensacyjne i logopedyczne. Prowadzi również zajęcia terapeutyczne, rekompensujące braki w wychowaniu w rodzinie i przygotowujące
do życia społecznego. Dzieciom niepełnosprawnym natomiast, zapewnia odpowiednią rehabilitację. Dom Dziecka zapewnia również
dzieciom kształcenie, wyrównywanie opóźnień rozwojowych i
szkolnych oraz podejmuje działania w celu powrotu dziecka do
rodziny naturalnej lub znalezienia mu rodziny przysposabiającej
lub w rodzinnych formach opieki zastępczej10. Pomimo wszystkich
wyżej wymienionych starań takich placówek, dzieci przebywające
w nich, bardzo często czują się samotne i opuszczone.
12. Zakonnicy w klasztorach zamkniętych
Na niezwyczajną formę życia w samotności decydują się zakonnicy, wstępujący do tak zwanych klasztorów zamkniętych. Jednym z przykładów takiego zgromadzenia jest klasztor Ojców Kamedułów na krakowskich Bielanach. Mieszkający tam zakonnicy,
praktycznie wcale nie opuszczają murów klasztornych i tylko w
wyjątkowych sytuacjach rozmawiają między sobą. Ich życie wypełnia wyłącznie modlitwa i praca.
Obowiązki są ściśle między nich podzielone: jeden jest furtianem, inny ogrodnikiem, kucharzem, jeszcze inny dba o zaopatrzenie w klasztorze, zajmuje się praniem, przygotowaniem izb dla gości, wreszcie opiekuje się kościołem. Praca, wykonywana jest w
milczeniu i skupieniu. Według reguły ma to być przede wszystkim
praca fizyczna.
§ 6 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dz. U. Nr 201,
poz. 1455).
10
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Zakonnicy przez cały czas zachowują milczenie rozmawiając
jedynie wtedy, gdy to jest niezbędnie konieczne. Jedynie trzy razy
w tygodniu: we wtorki, czwartki i soboty mogą pozwolić sobie na
krótką pogawędkę. Pięć razy w roku w celach rekreacyjnych wszyscy zakonnicy mogą wspólnie opuścić erem i udać się na wycieczkę. Poza tym w klasztorze nie ma radia, telewizji, nie ma urlopów,
nie praktykuje się odwiedzin u rodziny. Kameduli nie prowadzą
działalności duszpasterskiej ani nie prowadzą żadnych działań
apostolskich. Jedynie przyjmują mężczyzn na rekolekcje zamknięte.
Kobiety w ogóle mają zabroniony wstęp do klasztory z wyjątkiem
zaledwie kilku dni w roku11.
13. Żałoba
Gdy umiera ktoś bardzo bliski, kogo kochało się i z kim było
się bardzo zżytym, człowiek doświadcza szczególnie przykrych
chwil. Odczuwa tęsknotę, rozpacz, ból i żal. Bardzo trudno jest się
pogodzić z taką sytuacją. Osobę będącą w żałobie ogarnia pustka i
wszystko wydaje się pozbawione sensu. Musi minąć długi okres
czasu, zanim taki człowiek poukłada sobie świat na nowo i zacznie
patrzyć w przyszłość z jakimkolwiek optymizmem. Do stanów
emocjonalnych występujących w okresie żałoby najczęściej zalicza
się: smutek, poczucie winy, bezsilność, poczucie przytłoczenia, pogrążenia, samotność, złość lub wściekłość, pustkę, poczucie zagrożenia, strach przed przyszłością, nacisk, presję, przymus oraz ulgę.
Podsumowanie
Jak wynika z opisu wyżej wymienionych grup ludzi dotkniętych problemem samotności, praktycznie wszystkie jej negatywne
aspekty wynikają z braku życzliwych, bliskich kontaktów z osobami najbliższymi oraz z braku silnych więzi emocjonalnych. Więzi
takie przysparzają wielu pozytywnych emocji i większej motywacji
do działania. Najczęstszą przyczyną samotności jest brak poczucia
bycia kochanym i potrzebnym innym ludziom oraz świadomość
nie posiadania oparcia w bliskich.

11
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Przeanalizowanie wielu różnych odcieni samotności potwierdza przekonanie, iż w zdecydowanej większości przypadków ma
ona negatywny wpływ na jakość życia ludzi, którzy jej doświadczają. Dlatego też, z pewnością warto zmierzać do tego, by umieć
skutecznie się przed nią obronić.
Wbrew pozorom, sposobów na uniknięcie samotności jest
wiele, tylko trzeba umieć je dostrzec i chcieć wdrożyć w życie. Jednym ze nich, jest niewątpliwie rozwijanie zainteresowań i pasji
oraz dzielenie się nimi z innymi ludźmi. Metoda ta, w każdym
wieku może stać się dobrym pomysłem na to, aby samotność okazała się mniej dotkliwa. Rozwijanie i dzielenie się pasjami z innymi,
z pewnością może pomóc wypełnić pustkę wynikającą z samotności w sposób ciekawy, aktywny i twórczy.
Kolejną metodą walki z samotnością może stać się kształcenie
i samokształcenie oraz nabywanie nowych umiejętności. Stwarza
ona szansę każdemu człowiekowi rozszerzenia swoich możliwości
oraz lepsze perspektywy na ciekawszą przyszłość.
Bezcenną formę autoterapii może również stanowić zaangażowanie się w dowolną inicjatywę niosącą pomoc potrzebującym.
Działalność taka zwykle sprzyja nawiązywaniu nowych kontaktów
międzyludzkich, jak również daje szansę odczuwania poczucia bycia człowiekiem aktywnym i potrzebnym innym.
Warto pamiętać, iż w pozyskiwaniu przyjaciół bardzo ważna
jest umiejętność bycia dobrym słuchaczem oraz empatia, pomagająca wczuć się w czyjeś położenie. W nawiązywaniu kontaktu z
drugim człowiekiem bardzo pomocny jest optymizm oraz zwykła
ludzka życzliwość.
Otwartość na innych ludzi oraz zainteresowanie ich problemami sprawia, że pomaga się również sobie. Zyskując przyjaciół,
przestaje się odczuwać samotność, a tym samym znika poczucie
bycia nikomu niepotrzebnym. Słowem, zyskujemy to, co w życiu
najcenniejsze, bliskość i przyjaźń drugiego człowieka.
To, by nikt nie był samotny, winno być to troską wszystkich.
Każdy człowiek ma przecież prawo do szczęścia, miłości, akceptacji
i wsparcia, niezależnie wieku, od stanu zdrowia, czy statusu społecznego. Taki stan potrafi jednak ofiarować człowiekowi, jedynie
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drugi człowiek. Ktoś bliski, kto darzy go sympatią, życzliwością i
zaufaniem oraz któremu jego los nie jest obojętny.
Każdy człowiek powinien mieć możliwość żyć wśród ludzi i
dla ludzi, jak również mieć szansę czuć się aktywnym, akceptowanym i bardziej spełnionym. Otwartość na problemy innych ludzi
nie tylko czyni z człowieka osobę bardziej wartościową, ale również pozwala popatrzeć na własne problemy z innej perspektywy.
Umiejętność spojrzenie na własne problemy z większym dystansem, zwykle pomaga przewartościować i bardziej racjonalnie popatrzyć na szereg spraw. Uczy ono również, bardziej doceniać to, ile
dobrego spotyka człowieka w życiu.
Streszczenie
Człowiek jest istotą społeczną. Dla prawidłowego rozwoju
osobowości człowieka niezbędne jest wchodzenie w różne relacje
międzyludzkie. Relacje te kształtują charakter i poglądy człowieka,
jak również jego indywidualne postrzeganie świata. Samotność jest
stanem emocjonalnym, wynikającym najczęściej z braku pozytywnych relacji z otoczeniem. Bardzo często ma ona negatywny wpływ
na jakość życia osób, które jej doświadczają. Zdarza się, iż ludzie
świadomie decydują się na samotne życie. Rezygnują z założenia
rodziny, chcąc poświęcić się wyłącznie rozwijaniu swoich pasji,
pracy twórczej lub karierze zawodowej. Chwile samotności bywają
potrzebne człowiekowi w przełomowych momentach życia, gdy
musi podjąć ważną decyzję lub zrobić bilans dotychczasowych
wydarzeń. Momenty takie sprzyjają refleksjom, wyciszeniu i
wzmocnieniu równowagi psychicznej. Zazwyczaj jednak, samotność dotyka tych, którzy z pewnością nie chcą być samotni.
Do takich ludzi zaliczają się najczęściej osoby starsze, chore i
niepełnosprawne. Samotność takich ludzi, spowodowana jest brakiem zrozumienia ich problemów przez otoczenie oraz ograniczoną możliwością wchodzenia w relacje społeczne i zawodowe, na
danym etapie życia. Samotność dokucza przede wszystkim osobom
przebywającym długo w szpitalach lub domach opieki społecznej.
Samotność dotyczy również osób dla których jest ona świadomym wyborem, dzieci przebywających w domach dziecka, osób
przebywających w żałobie, czy też zakonników przebywających w
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klasztorach zamkniętych. Rozwijanie zainteresowań i pasji może
być sposobem na to, aby samotność okazała się mniej dotkliwa.
Summary
Lights and shadows of loneliness
Man is a social being. For proper development of the human
personality comity of nations is necessary while entering into different relationships between people. These relations can help people in characters formation, view points and knowledge as well as
its individual perception of the world. Loneliness is an emotional
state, mostly caused by the lack of positive relationships with the
environment. Very often, it has a negative impact on the quality of
life of people who experience it. It happens that people consciously
choose to live alone. They refrain from set up a family, wanting to
devote himself exclusively to develop his passion for creative work
or career. Man need sometimes moments of solitude, especially in
the crucial moments of life, when he must to make an important
decision or to estimate the events till now. Such moments promote
to reflections, tranquility and strengthening mental balance. Usually, however, loneliness affects those persons who certainly do not
want to be alone. Generally, these people are among the most elderly, the sick and the disabled.
Loneliness of such people, is caused by a lack of understanding of their problems by the environment and the limited possibility of entering into social and professional relationships, at a given
stage of life. Loneliness hurts most of all persons who are long time
in hospitals or nursing homes. Loneliness also applies to people for
whom it is a conscious choice, children living in orphanages, people staying in mourning, or religious staying in monasteries closed.
Both help others as well development of interests and passions can
be a way to change situation and to made loneliness less painful.
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Monika Butorová (KU Slowacja)

Suicide as a consequence of human loneliness
Úvod
V posledných rokoch sa prostredníctvom médií dostávame k
obrovskému množstvom informácií o tom, kto si kedy a kde zobral
život. Ale môžeme vôbec o nejakých pohnútkach prehlásiť, že sú
adekvátne samovražednému konaniu, že skutky smerujúce k dobrovoľnej smrti boli oprávnené? Niekedy stačí naozaj málo a od
nevinných depresií dospejeme k menej nevinným, ktoré nás ohrozujú na zdraví a živote. Ako ale rozpoznať, ktoré pocity osamelosti
sú bežné a normálne? A ktoré sú už nebezpečné, kde je potrebné
rýchle a radikálne riešenie? Posúdiť emocionálne rozpoloženie
druhých, ich psychický stav je nesmierne ťažké a náročné. Čo je pre
jedného zvládnuteľné, pre iného to tak nemusí byť. Domnievam sa,
že je nesmierne dôležité, aby každý jeden z nás bol empatický voči
svojmu okoliu. Byť ohľaduplní a láskaví nielen k tým najbližším,
ale aj k tým, ktorých vôbec nepoznáme. K ľuďom, ktorých
napríklad stretneme v práci či škole. Nemáme ani predstavu, čo
môže jeden nevinný úsmev alebo malé gesto ústretovosti spôsobiť
u druhého človeka. Byť všímaví a milí si vyžaduje značné úsilie a
sebazaprenie. Samozrejme je oveľa jednoduchšie zazerať po
druhých a vykričať sa na nich, keď sa nám v niečom nedarí. Za
žiadnych okolností by sme však nemali zatvárať oči pred ľudským
utrpením.
Alarmujúce štatistiky hovoria, že denne na našej planéte
samovražedne zomiera okolo 1000 ľudí, asi 10000 sa o samovraždu
pokúša a približne 50000 sa ňou vyhráža. Teda je na mieste
rozanalyzovať
problematiku
osamelosti
pretože,
čísla
samovražedných pokusov sú značne alarmujúce. Poznanie príčin
osamelosti a prvej pomoci pri pokuse o samovraždu môže byť
užitočné, lebo nikdy nevieme, či nebude niekto našu pomoc
potrebovať. Možno to bude práve niekto, kto sa každý deň pohybuje v našej prítomnosti.
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Osamelosť a samota sa v praxi pokladajú často za synonymá,
ale v skutočnosti neznamenajú to isté. Osamelosť môžeme definovať ako pocit a samotu ako situácia, v ktorej sa človek nachádza, pričom táto samota nemusí byť vždy sprevádzaná nepríjemnými pocitmi osamelosti. Existuje množstvo ľudí, ktorí sú radi sami a dokonca môžeme skonštatovať, že samotu často vyhľadávajú alebo
potrebujú. Osamelosť, ak nejakú predsa len pociťujú, je zriedkavá.
Ľudia tohto typu si vystačia veľmi dobre sami. Samota ako taká im
neprekáža a keď jej majú dosť, majú za kým ísť. Na druhej strane
existuje však aj veľa ľudí, ktorí pocity osamelosti zažívajú pomerne
často či dlhodobo. A to dokonca aj v spoločnosti ľudí. Pocit osamelosti pozná asi každý z nás a nemusí byť problémom. Problémom
sa stáva vtedy, keď je tento pocit intenzívny a dlhodobý ale najmä,
keď nás situácia dlhodobej alebo častej samoty trápi. Je dôležité sa
zamyslieť, z čoho náš pocit osamelosti pramení, aké sú jeho príčiny
a čo možno proti pocitom osamelosti urobiť.
1. Príčiny osamelosti
Osamelosť môžeme definovať viacerými spôsobmi. Z množstva definícií usudzujeme, že vnímanie osamelosti jedincom a vyrovnávanie sa s ňou je subjektívne a jednotlivci sa líšia v spôsoboch
zvládania osamelosti, odlúčenia od blízkych osôb, ako aj v schopnosti vytvoriť uspokojujúcu sieť sociálnych vzťahov. Ľudská
osamelosť môže byť spôsobená rozdielnymi príčinami, medzi ktoré
patrí napríklad narušená komunikácia či strata blízkej osoby. No
patrí sem aj sťahovanie, rozvod, ale aj narušené vzťahy v rodine či
poruchy spánku. Príčinou osamelosti sú aj spoločenské, technické a
ekonomické podmienky, ktoré ľudom umožňujú zaoberať sa viac
osobným rastom. A práve osobný rast spôsobuje hodnotové a
ekonomické rozdiely nepriaznivé pre partnerské spolunažívanie.
Jednou z príčin osamelosti je strata blízkej osoby, alebo blízkych osôb. Najčastejšie sa tak deje z dôvodu úmrtia, rozvodu alebo
odchodu detí z domova. Na túto situáciu jednotlivec nebol zvyknutý a hoci aj má známych a pár priateľov, nemusí to stačiť na
zaplnenie prázdnoty. Môžeme skonštatovať, že strata blízkych je
však prirodzene spojená aj s inými negatívnymi pocitmi ako je
depresia, frustrácia, zatrpknutosť a pod. Len málokedy je človek v
takýchto situáciách ochotný alebo schopný hľadať riešenie.
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situáciách ochotný alebo schopný hľadať riešenie. Vyžaduje to samozrejme istý čas aby tieto negatívne emocionálne stavy odzneli.
Nemá zmysel ich potláčanie. Ak sú však tieto emócie príliš silné
alebo trvajú príliš dlho, je potrebné s tým niečo robiť.
Ďalší prípad môže nastať práve vtedy, keď človek zmení miesto pobytu. V tomto prípade stráca svoje doterajšie spoločenské
kontakty a nové vzťahy si len ťažko zakladá. Takouto novou situáciou môže byť aj odchod do dôchodku, dlhodobá starostlivosť o
rodinného príslušníka, znemožňujúca udržiavanie spoločenských
kontaktov a mnoho iných. Riešenie pocitov osamelosti tu súvisí s
adaptáciou na nové životné podmienky a zároveň aj na zmenenú
situáciu. Tieto príčiny môžeme označiť ako situačné1.
Odlišná príčina osamelosti ľudí prichádza do úvahy vtedy,
keď človek žije dlhodobo sám a proti svojej vôli. Takéhoto človeka
charakterizuje to, že nemá priateľov ani partnera a to napriek tomu,
že by ich chcel mať. Človek sa cíti izolovaný a neraz bezmocný a sú
to práve určité jeho povahové alebo osobnostné charakteristiky,
ktoré mu sťažujú alebo do istej miery znemožňujú nadviazať bližší
vzťah s inými ľuďmi. Medzi takéto vlastnosti radíme napríklad
prílišnú uzavretosť, nesmelosť, nadmernú kritickosť a náročnosť,
nedostatok taktu, tolerancie alebo trpezlivosti a mnohé ďalšie. Takéto príčiny osamelosti označujeme ako osobnostné2.
Vymenované dve skupiny príčin sa navzájom nevylučujú, to
znamená, že pri pocite osamelosti môže ísť aj o kombináciu situačných a osobnostných faktorov. Čo však môžeme urobiť s týmito
pocitmi osamelosti? V prvom rade je nevyhnutné uvedomiť si príčiny našej osamelosti. Situačné faktory vyžadujú určitý čas, kým sa
človek vyrovná s novou situáciou. Napríklad vdova či vdovec si po
čase na samotu zvykne a nevadí mu. Ak si však na samotu nezvykne, nájde si nového partnera/partnerku, alebo si aspoň zadováži
psíka či iné domáce zvieratko. Osobnostné dôvody sú však zložitejšie. Stáva sa, že človek si ich nie celkom uvedomuje a svoju situáciu zvaľuje na iných, prípadne na osud. Druhou možnosťou je, že o
svojich dôvodoch osamelosti vie ale nechce, resp. nevie ich zmeniť.
1
2

P. Tournier. Osamělost mezi lidmi. Praha 1998. s. 56.
P. Tournier. Osamělost mezi lidmi. Praha 1998. s. 57.
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2. Vymedzenie osamelosti
Ako sme už v úvode načrtli je dôležité ujasniť rozdiel medzi
termínom osamelosť a samota. V samote je možné krásne dozrieť,
pochopiť veci, oslobodiť sa od starých foriem myslenia a správania
sa. Nájsť nové zážitky, nové koníčky, nové radosti života. V
dnešnej dobre sa s osamelosťou ľudia stretávajú pomerne často.
Samota nie je zlá, ale osamelosť áno3. Medzi základné ľudské
potreby patrí kontakt človeka s človekom, teda sociálny kontakt. Aj
ten najväčší introvert potrebuje k spokojnému životu kontakt s
druhými ľuďmi. Práve v okamihu, keď naša potreba kontaktu s
inými ľuďmi nie je naplnená, dostaví sa pocit osamelosti. Všetci ten
pocit občas zažívame a teda ho aj dobre poznáme. Ak je ale pocit
osamelosti dlhodobejšia záležitosť, dostávame sa do začarovaného
kruhu, z ktorého je časom čoraz ťažšie vyjsť von. V tejto situácii
nastáva riziko, že osamelosť sa stane chronickým stavom a
ozajstným problémom, ktorý vyústi až do rozmýšľania nad
zmyslom života. Dôsledky osamelosti môžu byt mnohokrát
závažné, ako napríklad depresia, ohrozenie života či samovražda.
3. Samovražda v dejinách
Môžeme konštatovať, že s neustále sa vyvíjajúcou a meniacou
ľudskou spoločnosťou sa vyformovali a menili aj postoje k životu a
jeho dobrovoľnému ukončeniu. Obdobie antiky je v tejto oblasti
charakteristické svojou nejednoznačnosťou a nevymedzenosťou. Kým
jedni samovraždu striktne považovali za mravne neprípustný čin,
druhí ju hodnotili nanajvýš pozitívne, teda ako výsledok správneho
racionálneho zmýšľania. Príkladom člena prvej skupiny je Aristoteles,
ktorý v samovrahoch videl zbabelcov vyhýbajúcich sa protivenstvu
svojou zmäkčilosťou. Už Aristoteles v Etike Nikomachovej píše o
samovražde ako prejave zbabelosti a nie odvahy, samovražda je pre
neho útekom pred povinnosťami. Samovražda ako prejav zbabelosti
nie je morálne dobrá, jej vykonanie nie je smerovaním ku konečnému
cieľu človeka. Nie je to prejav strednosti medzi dvoma krajnosťami,
tak ako odvaha. Odvaha je strednosťou medzi zbabelosťou a nerozvážnou smelosťou. Teda vzhľadom na mravné konanie, samovražda
3
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nie je dobrá. Človek, sám si volí medzi tým, čo je mravne dobré alebo
zlé4. Aristoteles to potvrdzuje slovami: ,,vyhľadávať smrť, aby sme sa
vyhli chudobe alebo žiaľu z lásky či nejakého zármutku, to nesvedčí o odvážnom mužovi, skôr o zbabelcovi., je totiž zmäkčilosťou vyhýbať sa tvrdým skúškam života a samovrah nepodstupuje smrť preto, že je to mravne dobré, ale
preto, aby sa vyhol zlu“5. V poslednej časti Etiky Nikomachovej jasne
hovorí, že samovražda je zbabelosťou. Azda najtypickejším zástancom druhého stanoviska je L. A. Seneca, ktorý je známy svojím kladným postojom k samovražde. K tejto téme sa vyjadril nasledovne: „Měl
bych snad čekati na krutou nemoc nebo krutého člověka, mám-li možnost
vdechnouti jed? Toť jediný bod, v němž si nemusíme stěžovat na život. Nikoho pevně nedrží.“6 Môžeme konštatovať, že staroveký Egypt bol rovnako pozitívne naklonený k samovražde ako aj vyššie zmieňovaný myšlienkový prúd. Dokonca v tých časoch išlo o „běžný, někdy i veřejně
propagovaný způsob smrti“7. Podobne tomu bolo aj vo východných ríšach, v Indii, Číne či v Japonsku, kde bola samovražda vnímaná ako
„čin hodný obdivu a následování“8. Radikálny obrat nastal až vďaka šíriacemu sa kresťanstvu, ktoré takýto skutok, namierený proti vlastnému telu nielenže prísne zakazuje ale aj sankcionuje. Zásadné odmietanie akéhokoľvek sebapoškodzovania vyplýva samozrejme z
mnohých veršov Svätého Písma. Z mnohých spomeniem 18. a 19. verš
6. kapitoly z prvej epištoly svätého Pavla Korinťanom, v ktorom apoštol Pavol povzbudzuje ľudí, aby nesmilnili proti vlastnému telu,
aby nevykonávali nič, čo ho akýmkoľvek spôsobom devastuje, pretože telo človeka je chrámom Svätého Ducha, ktorý je v nás, a ktorého
máme od Boha. Z vyššie zmieneného je teda jasné, že naše telo a aj náš
život patrí Bohu. Podľa slov Biblie Boh ako Stvoriteľ jediný dáva život
a ako jediný ho má právo aj vziať. Samovražda by tak nebola iba prestúpením voči nášmu telu, ale aj voči samotnému Bohu. Na podporu
vyššie spomenutých tvrdení, v roku 542 cirkevní koncil v Arles samovraždu odsúdil ako smrteľný hriech. Ďalší obrat v názoroch na
samovraždu prišiel s nástupom osvietenstva v 18. storočí. A. Voltaire
Aristoteles. Etika Nikomachova. Bratislava 1979. s. 77.
Aristoteles. Etika Nikomachova. Bratislava 1979. s. 77.
6 J. Viewegh. Sebevražda a literatura. Brno 1996. s. 17.
7 M.Vágnerová. Vývojová psychologie. Praha 1999. s.239.
8 M.Vágnerová. Vývojová psychologie. Praha 1999. s.239.
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a J. J. Rousseau, francúzski osvietenci, boli presvedčení o práve človeka na slobodnú voľbu medzi životom a smrťou. Aj napriek možno
benevolentnému prístupu mnohých filozofov, právny poriadok danej
spoločnosti čin namierený proti vlastnému životu počas celého 19.
storočia trestal. V súčasnej dobe nemôžeme hovoriť o jednoznačnosti
postojov k danej problematike.
4. Samovražda a jej formy
Samovražedné jednanie a samovražda predstavuje určite závažný problém, ktorý sa vyznačuje svojou nadčasovosťou. Otázka
samovraždy je totiž od nepamäti súčasťou ľudskej spoločnosti, vyskytovala sa v nej dokonca aj vtedy, keď bola spoločensky odmietaná a trestaná. Z histórie je evidentné, že niektorých samovrahov
ani hrozba sankcie neodradí od ich zámeru vedome si privodiť vlastnú smrť. Ich životy prestali byť pre nich cennou a vzácnou hodnotou, ktorú je potrebné chrániť. Odborných prác a článkov, ktoré
sa venujú problematike samovraždy je samozrejme veľa a pre lepšie pochopenie si teraz vysvetlíme základné pojmy.
Samovražda, po latinsky označovaná termínom suicidum, je
odvodená od latinských slov sui (seba) a ceadere (zabiť). Vraždu
môžeme definovať ako úmyselné usmrtenie iného človeka. Samovražda je určite jedným zo spôsobov neprirodzenej smrti. V odbornej literatúre nachádzame rozlíšenie samovraždy od sebazabitia a
samovražedného pokusu. Pod pojmom samovražda sa rozumie
dobrovoľné, úmyselné, vedomé a násilné privodenie smrti, pričom
je rozhodujúci postoj, úmysel a rozhodnutie človeka ukončiť svoj
život prostriedkami, od ktorých očakáva smrť. Sebazabitie je čin, v
ktorom chýba vedomí úmysel človeka dobrovoľne zomrieť. Je to
konanie človeka, pri ktorom smrť nastala náhodne, a to napríklad
pri duševnej chorobe, neopatrnosťou, podcenením nebezpečenstva
alebo z iných rôznych príčin. Samovražedným pokus resp. pokusom o samovraždu môžeme označiť také správanie, ktorým si človek vynucuje určitú pozornosť a to práve tým, že je ochotný podstúpiť aj riziko smrti. Ide o nedokonanú samovraždu, pri ktorej sú v
rovnováhe úmysel zostať nažive a zomrieť. Predstavuje jednu z
etáp samovražedného vývoja. Sebaobetu môžeme charakterizovať
ako konanie, pri ktorom sa človek dobrovoľne vzdá svojho života
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na prospech iného človeka alebo v záujme nejakej veci. Účasť na
samovražde odborná literatúra definuje ako konanie páchateľa,
ktorý iného pohne k samovražde alebo inému k samovražde pomáha. A na koniec eutanázia je slovo gréckeho pôvodu, ktoré znamená dobrú alebo peknú smrť. V súčasnosti sa eutanázia definuje
ako konanie lekára, ktorý so súhlasom pacienta vykoná úkony smerujúce k smrti, pričom toto konanie je motivované zbavením pacienta neľudského utrpenia a súčasne platí mimo všetkých pochybností, že iné prostriedky liečby zlyhali. Eutanáziu by sme
mohli nazvať aj asistovanou samovraždou, či usmrtením na
vlastnú žiadosť. Vražda na žiadosť je teda konanie človeka, ktorý
pohnutý rozhodnutím a vážnym prianím iného ho aj usmrtí.9.
Môžeme konštatovať, že každé samovražedné konanie je niečím
špecifické. Rozdiely môžeme vidieť nielen v príčinách, prečo k
takémuto konaniu došlo, ale aj v spôsobe jeho prevedenia či dokonca aj
stabilnosti úmyslu. V praxi sú rozlišované tri základné alternatívy
samovražedného jednania: bilančné, impulzívne a skupinové10.
Bilančná samovražda je obyčajne výsledkom dlhodobej rozumovej
úvahy, v rámci ktorej sa daný človek presvedčil o nezmyselnosti svojho
života a zbytočnosti jeho následného zachovávania. Smrť je v tomto
prípade jediným východiskom, čo samovraha vedie k vážnemu
zamýšľaniu sa nad ňou a aj k jej starostlivej príprave. Ide zvyčajne o
ľudí trpiacich nevyliečiteľnou chorobou. Druhou alternatívou je
samovražedné konanie impulzívne, typické náhlym až afektívnym
rozhodnutím, ktoré plynie z momentálneho psychického rozpoloženia
človeka a je konané bez hlbších úvah o možných spôsoboch ukončenia
svojho života. Samovražedné konanie viacerých ľudí, resp. skupinové
samovraždy predstavujú ďalšiu alternatívu samovrážd. Zrejme
najčastejším príkladom sú skupinové samovraždy členov rôznych
náboženských siekt, v ktorých sa jej príslušní prostredníctvom vplyvu
dominantného človeka rozhodnú pre dobrovoľnú smrť11.

J. Koutek, J. Kocourková. Sebevražedné chování. Praha 2003. s. 96.
M.Vágnerová. Vývojová psychologie. Praha 1999. s.240.
11 M.Vágnerová. Vývojová psychologie. Praha 1999. s. 245- 249.
9
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5. Samovražda ako sociálne patologický jav
Na jednom chate raz jeden človek napísal správu určenú
všetkým: „Môj život stratil zmysel.“ Zaujalo ma to. Spýtala som sa
ho, či to znamená, že pomýšľa na samovraždu. Jeho odpoveď ma
zarazila: „Na to asi nemám dosť odvahy.“ Nie je dôležité, čo sa stalo s jeho životom. Asi každý z nás si dokáže vybaviť podobnú situáciu. Jeho odpoveď ma však donútila zamyslieť sa. Skutočne je
odvážne spáchať samovraždu? Život toho človeka stratil zmysel a
on možno považoval jeho ukončenie v takej chvíli za rozumné riešenie, ale nemal odvahu ho uskutočniť. Možno sa bál bolesti, možno smrti, či trestu, ktorý po nej čaká každého, kto si ju sám úmyselne spôsobí, ako tvrdia niektoré náboženstvá. Ak by však našiel
túto odvahu znamenalo by to oslobodenie od všetkých problémov,
od života, ktorý sa neoplatí žiť, pretože stratil zmysel. No znamenalo by to aj vzdať sa zodpovednosti. Znamenalo by to újsť. Prehrať. Ak by v sebe našiel odvahu siahnúť na vlastný život, zbavil by
sa všetkého utrpenia, ktoré ho kedy sužovalo. Spôsobil by však
nevýslovné utrpenie všetkým tým, ktorým na ňom záležalo a na
ktorých záleží pravdepodobne aj jemu. Samozrejme, jeho by to už
nezasiahlo. Bol by mŕtvy. Nemusel by sa dívať na strápené tváre
svojich blízkych.
Ak človek narazí na prekážku, má vždy dve možnosti a to
bojovať alebo utiecť. Počet prípadov, kedy si ľudia siahajú na život
je i v súčasnosti veľmi alarmujúci. V európskych krajinách predstavuje samovražda vo vekovej kategórii od 15 do 34 rokov po
dopravných nehodách druhú najčastejšiu príčinu smrti. Podľa štatistiky v roku 2000 spáchalo samovraždu na svete asi 814 000 osôb.
Zarážajúci je však i fakt, že pribúda čoraz viac adolescentov, ktorí
sa takýmto spôsobom rozhodnú úspešne, či neúspešne ukončiť svoj
život. Na samovraždu umiera denne na celom svete okolo 1000
ľudí, asi 10 000 sa o ňu pokúša a približne 50 000 sa samovraždou
vyhráža. V jednotlivých štátoch je veľký rozdiel vo výskyte samovrážd a samovražedných pokusov. Na Slovensku umiera na samovraždu okolo 20 osôb zo 100 000 obyvateľov a asi 60 zo 100 000 ľudí
sa o ňu pokúša12.
12J.
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O samovraždách existuje, žiaľ, v spoločnosti veľa mýtov a
nesprávnych predstáv.
„Keď sa niekto rozhodne, že spácha samovraždu, nikto mu v tom
nemôže zabrániť.“ Veľa ľudí, ktorí sa pokúšajú o samovraždu, sa
pohybujú medzi túžbou zomrieť a žiť. Ich postoj k výsledku samovražedného jednania je teda neistý. Keď sa im dostane včasnej pomoci a primeranej liečby, je možné ich od samovraždy odvrátiť13.
„Kto o samovražde rozpráva, ten ju nikdy nespácha.“ Ide o veľmi
rozšírený a nepravdivý mýtus. Opak je pravdou. To, že niekto o
samovražde hovorí, je už dôkazom, že samovražda je obsahom jeho myšlienok. Je spravidla vo väčšom ohrození než ten, kto o nej
nehovorí14.
„Ľudia, ktorí sa pokúšajú o samovraždu, nehľadajú pomoc.“ Je dokázané, že väčšina ľudí, ktorí spáchali samovraždu, hľadali lekársku pomoc v poslednom polroku pred svojím činom a rovnako
dávali najavo svoje pocity pred okolím. V každom samovražednom
akte je obsiahnuté volanie o pomoc.15
„Samovražda prichádza bez varovania.“ U ľudí, ktorí sú ohrození
samovražedným jednaním, môžeme pozorovať dosť dlhú dobu
rôznych známok psychického napätia, poruchy spánku, telesné
problémy a pod. Ide o tzv. presuicidálny syndróm16.
„Každý, kto sa pokúsi o samovraždu, musí byť šialený.“ Mnoho
ľudí, ktorí sa pokúšajú o samovraždu netrpia šialenstvom, ale môžu byť depresívni, môžu pociťovať bezvýchodiskovú situáciu a
neveria, že existuje iná životná alternatíva.17
Samovraždy a samovražedné konanie existovali pred tisíckami rokov a existujú i teraz. Príčiny tohto konania sú rôzne. Vždy
sa však dá ľuďom, ktorí sa takýmto zúfalým činom pokúšajú siahnuť si na život pomôcť. Žiaľ najčastejším motívom je osamelosť.
Zbytočne ju konkretizovať. Väčšina z nás si ju neraz vychutnala.
Každý má totiž svoje problémy a trápenia, ktoré sa dokážu skvele
J. Praško, Co je to deprese a jak se léčí. Praha 1999. s. 18.
J. Praško, Co je to deprese a jak se léčí. Praha 1999. s. 19.
15 J. Praško, Co je to deprese a jak se léčí. Praha 1999. s. 19.
16 presuicidálny syndróm- utiahnutosť do seba, pocity viny, predstavy o smrti, výčitky, poruchy nálady
17 J. Praško, Co je to deprese a jak se léčí. Praha 1999. s. 20.
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nakopiť. A v takýchto obdobiach je ako soľ potrebná prítomnosť
spriaznej duše. Samovražednému konaniu je nutné porozumieť ako
volaniu o pomoc. Pri opakovanom pokuse o samovraždu je potrebné zabezpečiť liečbu. Liečba by mala objasniť pocity osamelosti a
problémy, ktoré vedú k pokusu o samovraždu, a tým toto konanie
eliminovať.
Záver
Príspevok sa zaoberá otázkami úzko súvisiacimi s ľudskou
osamelosťou, ktorá je často zavŕšená samovražedným konaním. V
našej dobe, dobe internetu, zdá sa, že pribúda čoraz viac ľudí s pocitom osamelosti. V dobe zmätku, hluku a nedostatku času sa čoraz
viac šíri osamelosť, prázdnota a strach. Ľudia vnímajú medziľudské vzťahy ako krehké, či dokonca povrchné. Majú pocit, že sú
na svete osamelí, odkázaní na samých seba. Dokonca si vybudovali
rôzne stratégie aby osamelosti unikli. Medzi jednu z týchto stratégií
patrí aj samovražda. Ďalej teda príspevok analyzuje motívy samovražedného konania, pričom nezabúda ani na rizikové faktory, ktoré sú podceňované a neraz sú spúšťačom takéhoto typu správania. Už aj známy grécky filozof Aristoteles v Etike Nikomachovej
píše o samovražde. Od nepamäti bola a je v spoločnosti ľudí prítomná problematika samovrážd. Môžeme skonštatovať, že ide o
tematiku, ktorá sa svojím obsahom radí k tým nadčasovým. Niektorí si môžu naivne myslieť, že pomyslenie na dobrovoľnú smrť
prichádza len u starých či chorých ľudí, ktorí vo svojom živote už
nevidia zmysel. Aj mladí ľudia, dokonca mnohokrát mladší než by
sme boli ochotní pripustiť, zápasia s osamelosťou a myšlienkami
ukončiť svoj život. Ľudská psychika je neskutočne jemná a veľmi
ľahko zraniteľná, a práve na toto zvykneme zabúdať. Danú problematiku osamelosti a z nej vyplývajúceho samovražedného konania osobne považujem za nesmierne komplikovanú a závažnú.
Zhrnutie
Príspevok sa zaoberá otázkami úzko súvisiacimi s ľudskou
osamelosťou, ktorá je často zavŕšená samovražedným konaním. V
našej dobe, dobe internetu, zdá sa, že pribúda čoraz viac ľudí s pocitom osamelosti. V dobe zmätku, hluku a nedostatku času sa čoraz
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viac šíri osamelosť, prázdnota a strach. Ľudia vnímajú medziľudské vzťahy ako krehké, či dokonca povrchné. Majú pocit, že sú
na svete osamelí, odkázaní na samých seba. Dokonca si vybudovali
rôzne stratégie aby osamelosti unikli. Medzi jednu z týchto stratégií
patrí aj samovražda. Ďalej teda príspevok analyzuje motívy samovražedného konania, pričom nezabúda ani na rizikové faktory, ktoré sú podceňované a neraz sú spúšťačom takéhoto typu správania. Od nepamäti bola a je v spoločnosti ľudí prítomná problematika samovrážd. Už aj známy grécky filozof Aristoteles v Etike
Nikomachovej píše o samovražde. Môžeme skonštatovať, že ide o
tematiku, ktorá sa svojím obsahom radí k tým nadčasovým. Niektorí si môžu naivne myslieť, že pomyslenie na dobrovoľnú smrť
prichádza len u starých či chorých ľudí, ktorí vo svojom živote už
nevidia zmysel. Aj mladí ľudia, dokonca mnohokrát mladší než by
sme boli ochotní pripustiť, zápasia s osamelosťou a myšlienkami
ukončiť svoj život. Ľudská psychika je neskutočne jemná a veľmi
ľahko zraniteľná, a práve na toto zvykneme zabúdať. Danú problematiku osamelosti a z nej vyplývajúceho samovražedného konania osobne považujem za nesmierne komplikovanú a závažnú.
Summary
Suicide as a consequence of human loneliness
The paper deals with the questions closely related to the human loneliness that is often rounded off by a suicidal act. In our
period, the period of internet, it seems that more and more people
suffer from the sense of loneliness. At the time of confusion, noise
and lack of time, the loneliness, emptiness and fear are increasingly
spreading. People perceive interpersonal relationships as fragile or
even superficial. They feel that they are lonely in the world, dependent on themselves. They even built a variety of strategies to
escape from the loneliness. One of these strategies includes the suicide. Thus the paper further analyses the motives of committing a
suicide while not forgets the risk factors that are undervalued and
often the trigger for this type of behaviour. From time immemorial
the issue of suicide has been and is present in the company of people. Already well-known Greek philosopher Aristotle in the Nicomachean Ethics writes about the suicide. We can note that this is
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the theme of which its content can by classified as timeless. Some
may naively think that the thought of voluntary death comes just
from old or sick people who no longer see the sense in their life.
Young people, even many times younger than we are willing to
admit, are struggling with loneliness and thoughts to end their life.
The human mind is extremely delicate and easily vulnerable, and
just this we tend to forget. I personally consider the given issues of
loneliness and its resulting suicide commitment as extremely complicated and serious.
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Jana Graňáková (KU Słowacja)

Osamelosť ako symptóm existenciálnej izolácie u adolescentov
Úvod
V súčasnej dobe osamelosť už nepredstavuje neznámy pojem
a bezprostredne sa dotýka v rôznych podobách každého. Človek je
vystavený rozmanitým aspektom života, ktoré ovplyvnia jeho
správanie a celoživotné fungovanie. Kvalitu života akejkoľvek
spoločnosti určujú mnohé kvantitatívne a kvalitatívne zmeny, ktoré
predstavujú dôležitý zdroj životnej spokojnosti. V dobe
technologického pokroku a všeobecného rozvoja internetovej
komunikácie však pribúda čoraz viac ľudí, ktorí trpia pocitom
osamelosti, či už dobrovoľnej alebo nedobrovoľnej. Jedni hľadajú
útechu v uspokojovaní materiálnych potrieb, druhí v hľadaní
osobitého miesta duchovného charakteru. Ľudské správanie súvisí
s osobnostnou charakteristikou jednotlivca a je utvárané najmä
vplyvom prostredia a vzťahmi s inými ľuďmi. Človek je tvor
spoločenský a existenciálne problémy súvisia najmä so
spoločenskou akceptáciou a radom súvisiacich činiteľov na sebe
vzájomne závislých. Človek stratený v anonymite mesta, osamelý v
manželskom zväzku, či nepochopený v spoločenstve ľudí, si
vytvára vlastnú životnú filozofiu, ktorá podmieňuje jeho správanie
a zaradenie v spoločnosti často ústiacej až do jej izolácie.
1. Osamelosť a samota
Všeobecne sa uznáva kvalitatívny rozdiel medzi osamelosťou
a samotou v neprospech osamelosti. Samotu vnímame skôr
pozitívne, napr. ako výsledok rozhodnutia, vyjadrenie životného
štýlu, vzťahuje sa k situáciám, ako je dobrovoľné stiahnutie sa z
každodenného zhonu a zameranie sa na vyššie ciele (reflexia,
meditácia, komunikácia s Bohom). Ide o samostatný koncept
súkromia, ktoré si človek volí sám a je charakterizovaný dočasnou
absenciou kontaktu s druhými ľuďmi.1 V súčasnej dobe je
1

Müller, Wunibald: Sám, ale ne osamělý. Praha : Portál, 2011, s. 25.
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pozitívny druh samoty založený na dobrovoľne a voľne zvolenej
dočasnej neprítomnosti kontaktov s ostatnými ľuďmi. Osoby,
žijúce v izolácii nie sú nutne osamelé, pokiaľ sú v izolácii
dobrovoľne a uprednostňujú súkromie ako prostriedok vyhnúť sa
nežiaducim kontaktom a vzťahom.
Osamelosť vnímame (podobne ako samotu) ako životnú
situáciu, ktorá má svoje príčiny a následky, a ktorej je potrebné
venovať zvláštnu pozornosť. Môžeme ju charakterizovať ako
negatívny mentálny a emocionálny stav, ktorý sprevádzajú pocity
izolácie a nedostatok významnejších vzťahov s inými ľuďmi.2 Ide o
nepríjemný, nedobrovoľný zážitok, ku ktorému dochádza pri
deficite sociálnych vzťahov človeka, buď kvantitatívne alebo
kvalitatívne. Negatívny typ osamelosti súvisí s nepríjemným alebo
neprípustným nedostatkom osobných vzťahov a kontaktov s
ostatnými. Vzťahuje sa k okolnostiam, ktoré vedú k izolácii
človeka. Je dôležité rozlišovať prosté bytie osamote a subjektívne
zažívanie pocitov osamelosti – osoba, ktorá je sama, prípadne sama
žije, sa môže, no nemusí cítiť osamelo. Rovnako môže trpieť
pocitom osamelosti aj človek, ktorý je obklopený ľuďmi. Osamelosť
je teda subjektívne prežívanie nedostatku sociálnych kontaktov a
môže byť prežívaný jednak v neprítomnosti ľudí, ale aj v
prítomnosti mnohých ľudí, pričom však chýba adekvátny kontakt.3
Osamelosť môžeme vnímať v dvoch často vzájomne sa
prelínajúcich rovinách. Prvú rovinu charakterizuje životný pocit,
ktorý sa viaže k určitej etape nášho života. Druhú rovinu vytvára
dojem osamelosti ako následok ťaživej životnej situácie, ktorú
sprevádzajú pocity prázdnosti a opustenosti. Komplexne však ide o
výsledok kognitívneho hodnotenia medzi množstvom a kvalitou
existujúcich vzťahov. Prináša pocity sklamania, trpkosti, je
vnímaná ako ťažký údel. Vyplýva z absencie emocionálnej
blízkosti, z nedostatku širšej skupiny kontaktov, partnerských
vzťahov.

Bruno, Frank Joe: Nebuďte sami aneb jak si získat přátelé. Praha :
Nakladatelství Lidové noviny, 2002, s.8.
3 Výrost, J. – Slaměník, I.: Aplikovaná sociální psychologie. Praha : Grada, 2001, s. 87.
2

278

Vnímanie osamelosti jedincom a vyrovnávanie sa s ňou je
subjektívne a jednotlivci sa líšia v spôsoboch zvládania osamelosti,
odlúčenia od blízkych osôb, ako aj v schopnosti vytvoriť
uspokojujúcu sieť vzťahov.
Vo všeobecnosti osamelosť delíme na sociálnu osamelosť,
ktorá sa vzťahuje k absencii uspokojivého začlenenia do širšej
spoločenskej siete. Vyplýva z nedostatku širšej skupiny kontaktov.
Môže vzniknúť v prípade, keď sa človek nachádza mimo známeho
prostredia, kde pociťuje nedostatok sociálnych kontaktov. Druhú
rovinu tvorí emocionálna osamelosť, charakterizovaná absenciou
blízkeho emocionálneho kontaktu. Pramení zo straty (alebo
neexistencie) blízkeho, dôverného medziľudského zväzku, ktorá
mu poskytuje emocionálne uspokojenie v zmysle opory,
porozumenia a spoľahnutia sa4.
2. Osamelosť v období adolescencie
Adolescencia je jedným z najnáročnejších období v živote
človeka vzhľadom na to, že prechádza výraznými zmenami na
biologickej, psychologickej a sociálnej úrovni. Proces dospievania je
sprevádzaný zmenou kognitívneho vývoja, organizmu a
osobnostnou organizáciou sa prispôsobuje aktuálnym potrebám
spoločnosti.5 Adolescenciu môžeme označiť ako obdobie medzi
detstvom a dospelosťou. Začiatok je spojený s plnou reprodukčnou
zrelosťou, v ktorej priebehu sa ukončuje telesný rast.6 Svoj vrchol
dosahuje okolo 15 rokov a je obdobím, v ktorom dochádza k
najvýraznejším psychosociálnym zmenám, ktoré majú vplyv i na
morálne usudzovanie. Menia sa vzťahy k rodičom, vrstovníkom a
najmä k sebe samému.7

Dykstra, P. A. et al.: Loneliness and Social Isolation. In: Cambridge handbook
of personal relationships / A.Vangelisti and D. Perlman, eds. Cambridge: Cambridge University Press, 2006. – s. 475
5 Hort, V. a kol.: Dětská a adolescentní psychiatrie. Praha: Nakladateľstvo
Portál, 2008, s. 38.
6 Macek, Petr: Adolescence. Praha : Portál, 2003, s. 9.
7 Hort, V. a kol.: Dětská a adolescentní psychiatrie. Praha: Nakladateľstvo
Portál, 2008, s. 38
4
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Pri zmenách spojených s týmto vývojovým obdobím sa
adolescenti dostávajú do pozície sprevádzanej mnohými tlakmi
podmienenými okolím, v ktorom sa pohybujú. Špecifickým
znakom je pocit osamelosti a depresívnych stavov, ktoré si
uvedomujú častejšie než iné vekové kategórie. Depresia sa v tomto
období vyskytuje pomerne často a najčastejšie je spojená s
poruchami správania, agresivitou a z rôznymi somatickými
úzkosťami vo väčšej miere, než so symptómami depresívnej
poruchy u dospelých. Napriek tomu majú depresívne deti a
adolescenti podobné príznaky ako dospelí: nedokážu sa radovať,
majú nízke sebahodnotenie, trpia pocitom viny, majú chvíľami
smutnú, zúfalú náladu (s myšlienkami na smrť), sú podráždení,
osamotení, sociálne izolovaní, niekedy agresívni, nepokojní až
hyperaktívni, inokedy unavení, tichší, pomalí s mnohými
somatickými alebo vegetatívnymi príznakmi.8 Vo svojom hľadaní
miesta v živote a konfrontácii s vývinovým krízami
interpersonálnych vzťahoch sa často cítia bezvýznamní a v izolácii.
Medzi individuálne faktory9 vplývajúce na adolescenta, ktoré
prispievajú a zvyšujú riziká vzniku osamelosti patrí:
- Vzťah s rodičmi – adolescenciu sprevádza separácia z
primárnej rodiny, ktorá je závislá na vzťahu k rodičom, typu
rodiny a spôsobe reakcie rodičov na prejavy dieťaťa. Väčšinu času
doterajšieho života trávilo dieťa v rodinnom prostredí, ktoré utvára
hlboko zakorenené rôzne návyky a postoje. Tie, podobne ako
atmosféra a konflikty v rodine, vplývajú pozitívne či negatívne na
psychiku dieťaťa. Vytvorená psychická základňa prežívania
rôznych problémov významne ovplyvňuje správanie a zvládanie
záťažových situácií, ktoré môžu vyústiť do zlyhania vyvrcholeného
existenciálnou izoláciou.
- Vzťah s vrstovníkmi – v tomto období je typické
vyhľadávanie vrstovníkov rovnakého pohlavia v partii, ústiaci
neskôr k vytvoreniu párového priateľstva. V adolescencii sa
8 Hort, V. a kol.: Dětská a adolescentní psychiatrie. Praha: Nakladateľstvo
Portál, 2008, s. 189
9 Hort, V. a kol.: Dětská a adolescentní psychiatrie. Praha: Nakladateľstvo
Portál, 2008, s. 38
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rozvíjajú hlboké vzťahy a svoje emocionálne problémy riešia s
vrstovníkmi. Mladý človek túži niekam patriť, byť príslušníkom
skupiny a stotožniť sa s jej normami. K izolácii a pocitom
osamelosti smeruje najmä vtedy, ak nie je v skupine akceptovaný,
prípadne si uvedomuje svoju „odlišnosť“.
- Sexualita – dochádza k integrácii pohlavnej identity,
reaktivity a objektívnej preferencie. Vývoj sexuálnej identity je
podmienený postojom spoločnosti. V tomto období sa kladie
vysoký dôraz na potrebu sexuálnej výchovy, prevencie pohlavných
chorôb, nechceného tehotenstva a rizikového chovania.
- Vývoj sociálnej kompetencie adolescenta – predpokladá
výber primeraného študijného odboru alebo pracovného
začlenenia. Konflikt môže nastať pri schopnosti znášať frustráciu
pri neúspechu, konfrontácii predstáv rodičov a záujmom
spoločnosti. Atmosféra v rodine je v mnohom závislá od toho, ako
sa mladí ľudia dokážu prispôsobiť novým podmienkam svojho
prechodu do dospelosti a ako úspešne fungujú mimo rodiny.
Každý typ osobnosti je iný a každý zvláda záťažovú situáciu a
problémy inak. V situácii, kedy si deti už nevyžadujú toľko
starostlivosti a pozornosti zo strany rodičov, sa zvyčajne začnú
objavovať ašpirácie rodičov, ktoré sa týkajú ich osobného rastu.
Ašpirácie rodičov ovplyvňujú aj ich názory na investovanie peňazí,
podporovanie záujmov a smerovania detí, prežívanie voľného
času, rozdelenie času medzi prácu, rodinu a voľný čas. Osobné
ambície vedú rodičov často k tomu, že sa snažia získať pre seba čo
najviac času, priestoru, že priskoro zveria svoje deti pouličnej
výchove, že prestanú tráviť spolu voľný čas, pretože ho často ani
nemajú. Deti začínajú prežívať čoraz viac nespokojnosti, pocit, že
ich nikto nepotrebuje a v snahe zbaviť sa ho, robia rôzne
neprimerané kroky.
- Vývoj vlastnej identity – vedie k nachádzaniu samého seba
ako svojbytnej osoby, ktorá má svoj cieľ, profesijnú orientáciu,
priateľstvá, sexuálne vzťahy, morálne hodnoty a skupinovú
príslušnosť. Je schopná nezávislého života, realistického
sebahodnotenia, sebaocenenia a sebautešenia.
- Zdravotný stav – v rámci formovania osobnosti adolescenta
a jeho reakcie na stresové situácie je dôležitý jeho zdravotný stav,
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získané, či vrodené zmyslové a telesné postihnutia, alebo
akékoľvek iné zdravotné odlišnosti v porovnaní s ostatnými.
Integrácia v spoločnosti, najmä medzi vrstovníkmi, je o to
frustrujúca počas obdobia dospelosti a nepriaznivé podmienky
zvyšujú situačné nároky na daného jedinca. Neschopnosť vyriešiť
konkrétnu psychickú záťaž a zvládnuť pre niekoho neprekonateľné
prekážky môžu vyvolať symptóm existenciálnej izolácie.
Záťažové situácie, najmä ak adolescent nie je schopný ich
účinne riešiť, vedú k viacerým fyziologickým aj psychickým
zmenám. Zasahujú do fungovania jednotlivca a ich dôsledkom
môže byť prežívanie úzkosti, depresie, zúfalstva, osamelosti a
pocity izolovanosti. Čím silnejšie je emočne zapojený vo vypätých
situáciách, čím dôležitejší je pre neho výsledok, tým väčšia je šanca,
že jeho správanie nebude racionálne, ale silne emočne podfarbené.
Reakciou na zvládnutie v kritických podmienkach je následne
neadekvátne správanie a neovládané prejavy emócie, príp.
utiahnutosť a izolácia od vonkajšieho sveta.10 Z hľadiska výskumov
osamelosti nemôžeme presne vymedziť rodové rozdelenie u
adolescentov, pripisujeme to k nechuti mužov hlásiť sa k
osamelosti. V mnohorozmerných analýzach z hľadiska rodinného
stavu, sociálno-ekonomických faktorov a fungovaní sociálnych
sietí, vplyv pohlavia na osamelosť klesá.
3. Existenciálna osamelosť
K prežívaniu existenciálnej osamelosti prispievajú záťažové a
hraničné situácie, ktoré menia postoj k sebe a k životu. Ide o
negatívny subjektívny stav, ktorého obranou a zmiernením je
medziľudský vzťah. K existenciálnej osamelosti vedie mnoho ciest,
jedna z nich je konfrontácia so smrťou a slobodou človeka. I.D.
Yalom11 vymedzuje 4 existenciálne danosti, ktoré sú prejavom
existenciálnej úzkosti a sú reakciou na uvedomenie si
existenciálnych skutočností, ktoré predstavujú všetky tie reality a
fenomény charakteristické pre ľudský život:

10
11
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Oravcova, J.: Sociálna psychológia, 2005, s. 276.
Yalom D.: Existenciální psychoterapie. Praha: Portál, 2006, s. 360.

- Smrť – adolescenti riešia konflikt medzi konečnosťou života
a túžbou žiť, postoje k smrti ovplyvňujú to, ako žijú, rastú a
zvládajú zlyhania. Vo svojom mladom živote majú skúsenosť s
úmrtím v rodine, či pravidelný kontakt so smrťou prostredníctvom
médií. Stavy úzkosti a utiahnutia sa do izolácie môžu vyvolať
nepochopenie, nejasnosti a nezvrátiteľnosť smrti, predstavy o
posmrtnom živote.
- Sloboda – adolescenti vedia, že si môžu slobodne vybrať
hodnoty a ciele, ale vidia aj vlastnú zodpovednosť za svoje
rozhodnutia. Téma slobody je veľmi široká v rôznych oblastiach
výskumu, pre adolescenta má sloboda význam v zmysle vytvárania si
vlastného života, sloboda človeka túžiť, voliť, meniť sa.
- Osamelosť – strach z izolácie od ľudí aj sveta a z toho, že
nebudú súčasťou väčšieho celku a systému.
- Bezzmyselnosť – je pocitom nezmyselnosti sveta a
nedostatku dôvodu prečo žiť. Aký je zmysel života? Aký je zmysel
môjho života? Prečo žijeme? Prečo sme sa tu ocitli? Kvôli čomu
žijeme? Podľa čoho máme žiť?12
Osamelosť, definovaná v existenciálnom kontexte, sa delí na
tri rôzne typy13:
1. Interpersonálna osamelosť – týka sa izolácie od druhých
ľudí. Závisí na mnohých faktoroch, byť osamelý napriek tomu, že
patrí do skupiny.
2. Intrapersonálna osamelosť – ide o proces, kedy človek od
seba oddeľuje časti seba samého, kde sa izolácia stáva obranným
mechanizmom. Človek potláča svoje vlastné pocity alebo túžby,
príkazy a zákazy prijíma ako svoje vlastné priania, nedôveruje
svojmu úsudku.
3. Existenciálna osamelosť – označuje nepreklenutú priepasť
medzi človekom a kýmkoľvek druhým, odlúčenie človeka a sveta.
Adolescenti dnes čelia širokému spektru problémov a zážitkov, ktoré môžu byť príčinou vzniku existenciálnych stavov. Pri
riešení konkrétnych situácií, do ktorých sa dostanú hrá významnú

12
13

Yalom, Irvin D.: Existenciální psychoterapie. Praha: Portál, 2006, s. 424.
Yalom, Irvin D.: Existenciální psychoterapie. Praha: Portál, 2006, s. 360.
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úlohu aj škola.14 Napriek tomu, že niektoré deti sa s ťažkosťami
dokážu vyrovnať s minimálnou záťažou, u iných vyvolávajú tieto
okolnosti závažné, dlhodobé stresové symptómy a psychické zdravotné ťažkosti. Každý prípad je veľmi ťažké posúdiť a určiť
formu pomoci a podpory, ktoré potrebuje.
Mnohé reakcie na negatívne existenciálne situácie môžeme
chápať ako psychický obranný mechanizmus, pomocou ktorého
získa jedinec mentálny odstup od situácie, ktorá by mu inak priniesla bolesť a trápenie.15 Ďalšou reakciou na negatívne okolnosti je
strata záujmu. V živote sa často usilujeme o dosiahnutie dôležitých
cieľov a tomu musíme venovať určitý čas a úsilie. Akonáhle začne
byť zrejmé, že cieľ nie je reálny, človek sa prestáva snažiť. Zároveň
sa možno zameria na iný cieľ, o ktorom sa domnieva, že by mohol
byť dosiahnuteľný miesto cieľa pôvodného. Takýmto únikom potlačí zármutok a bolesť.16
Pre pochopenie reakcie adolescentov musíme vziať do úvahy
ich mentálnu predstavu sociálneho sveta. Potrebujú často vysvetliť,
prečo zažívajú tak silné negatívne emócie, musia pochopiť, že je to
čiastočne dôsledok všetkých skúseností prežitých v dobe dospievania. Pomôže im to uvedomiť si, že ich aktuálne pocity nie sú jednoducho niečím, čo vedome generujú a čo sa dá pri dostatku vôle
vypnúť, ale že tieto emócie odrážajú skôr ich individuálny kognitívny a citový vývoj, a že pre zvládanie emócií môžu svoje nežiaduce
chovanie zmeniť. Pomoc a podpora je však nevyhnutná. V súčinnosti s vplyvmi prostredia (napr. nedostatkom kontaktov) to môže
viesť k negatívnym zážitkom súvisiacim so sociálnou izoláciou.
Miera prežívanej osamelosti je daná úrovňou zraniteľnosti v prípade prerušenia sociálnych kontaktov, schopnosťou sebaregulácie
pocitov v korelácii s izoláciou.
4. Existenciálna izolácia
Existenciálna izolácia vzniká najčastejšie ako dôsledok neprekonateľnej priepasti medzi jedincom a vzťahmi s ľuďmi vo svojom
Kyriacou, Chris: Řešení výchovných problémů ve škole. Praha: Portál, 2005, s. 13.
Kyriacou, Chris: Řešení výchovných problémů ve škole. Praha: Portál, 2005, s. 14.
16 Kyriacou, Chris: Řešení výchovných problémů ve škole. Praha: Portál, 2005, s. 14.
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okolí. V období dospievania je silné hľadanie vzájomného ja, identifikovanie samého seba a seba v očiach druhých, na rad prichádzajú
existenciálne otázky, hľadanie vlastnej identity a zmyslu vlastného
života. Tvorba identity v dospievaní je potrebná pre vytvorenie
osobnosti v dospelosti. Utváranie vlastnej identity a odpoveďou na
otázky kam patrím, čoho som súčasťou, kto ma prijme, kto som ja,
sú kľúčom k adolescentným problémom. Bez nich nastáva pocit
izolácie, odcudzenia a osamelosti.17 Adolescenti sú konfrontovaní s
realitou vlastnej odlišnosti a zároveň neprekonateľnej izolácie.
Uvedomujú si, že aj keď sú medzi ľuďmi, v hlbokej podstate svojho
bytia sú vlastne sami. Zároveň sú presvedčení o výnimočnosti vlastných myšlienok a pocitov, ktorým nerozumie nikto iní. Teenageri
prechádzajú dramatickými životnými zmenami a pri plnení svojich
cieľov často neúmyselne používajú nevhodné stratégie vedúce k
izolácii – alkoholizmus, závislosť na internete a podobne, ktoré
zvyšujú riziko zahrnutia do odmietnutia inými a do izolácie.
Adolescencia je obdobie alebo fáza, kedy nastáva vývojový
prechod z detstva do dospelosti. V množstve a kvalite medziľudských vzťahov adolescenti môžu nadobudnúť rôzne pocity osamelosti, majú tendenciu byť si vedomí veľkého znevýhodnenia nesplnenými cieľmi. Medzi možné faktory, ktoré vedú k samote dospievania patria intelektuálne a fyziologické zmeny, vývojové úlohy separácie a individualizmus od rodičov, situačné zmeny, opustenie rodičov a domov do školy. Sú vystavení novým možnostiam
bezprostrednej reality, výrazne sa zvyšuje posudzovanie hodnôt a
životnej voľby, sociálne očakávania, prevzatie osobnej zodpovednosti. V rámci cieľu nájsť si svoje miesto v živote a pri riešení myšlienky oddelenia sa od rodičov a ostatných neistôt prežívajú pocity
osamelosti vo veľkom, vonkajšom svete. Majú tendenciu emocionálne trpieť, keď sú ich konkrétne potreby nenaplnené a ich sebavedomie zraniteľné. Adolescentný vývoj môže byť opísaný ako obdobie búrky a stresu. Toto ťažké obdobie života sprevádzajú konflikty s rodičmi, narušenie nálady alebo extrémne emócie, zvýšené
zneužívanie návykových látok, silná závislosť na vrstovníkoch a
Kastová, Verena: Být sám sebou: Pocit vlastní hodnoty a zkušenost identity.
Brno: Emitos, 2012, s. 122.
17

285

zraniteľnosť voči tlaku rovesníkov, rizikové správanie. Avšak na
základe týchto ničivých prejavov stojí naliehavá úloha pre všetkých
adolescentov vytvoriť nové typy medziľudských vzťahov, ktoré im
pomôžu prekonať vývojové problémy. Zníženie množstva času
stráveného s rodičmi nahrádza predovšetkým čas strávený sám.
V rámci psychickej nestability počet depresívnych symptómov
a samovražedných pokusov rapídne stúpa. V dôsledku vytvárania
si vlastnej podstaty adolescenti začínajú vo veľkej miere analyzovať
svoje životné plány, ciele, hodnotové systémy a ideály, následkom
čoho dochádza k rozvoju abstraktného myslenia vyúsťujúceho do
rôznych predstáv z existenciálnej perspektívy, vo väčšine prípadov
sprevádzaných úzkosťou. Na základe nedostatku spoľahlivého
zmyslu života môžu stratiť nosnú životnú orientáciu a reakciou je
existenciálna úzkosť.18 Izolácia je jedným z možných výsledok na
hodnotenie situácie, vyznačuje sa malým počtom vzťahov. V období dospievania je mladý človek konfrontovaný s realitou vlastnej
odlišnosti a zároveň neprekonateľnej izolácie. Uvedomuje si, že aj
keď je medzi ľuďmi, v hlbokej podstate svojho bytia je vlastne sám.
K tejto skúsenosti prispieva viacero skutočností. S rozvojom abstraktného myslenia sa objavuje nový spôsob sebapoznávania prostredníctvom introspekcie. Ten kvôli nedostatku skúseností môže
viesť k presvedčeniu o výnimočnosti vlastných myšlienok a pocitov, ktorým nikto nemôže porozumieť. Pocit osamelosti je posilňovaný adolescentnými konfliktami s autoritou, ako aj tlakom na
samostatnosť pri súčasnom zachovaní detskej závislosti.19 Nezanedbateľným faktorom je nedostatok lásky a prijatia v rodine.
Izolácia a odcudzenie môžu viesť k nárastu zločinnosti, prejavov násilia, samovražedných pokusov a závislostí, ale aj k apatii
či protestov voči spoločnosti, ktorá ich odmietla. Významným
zdrojom saturácie potreby nadväzovania vzťahov, ktorá je prirodzeným spôsobom obrany proti úzkosti z izolácie, je rovesnícka
skupina, ktorá adolescentovi poskytuje istotu, bezpečie a zázemie v
18 Křivohlavý, Jaro: Psychologie smysluplnosti existence. Praha: Grada
Publishing, 2006, s. 152.
19 Turček, Karol: Psychopatologické a sociálno-patologické prejavy detí a mládeže.
Bratislava: IRIS, 2003, s. 122.
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čase uvoľňovania z väzby na rodinu. V skupine môže dôjsť k predčasnému uzavretiu identity prijatím rovesníckych hodnôt a presvedčení. Vzniká tu nebezpečenstvo rizikového správania, ako aj
absolutizácie skupiny, ktorá nie je doplnená emocionálnou istotou
v ďalších vzťahoch alebo skupinách. Negatívnym obranným mechanizmom je pretrvávajúca závislosť na rodičoch a vytváranie nezrelých vzťahov, často spojené s včasným nástupom sexuálneho
správania.
Záver
Obdobie puberty a adolescencie si vyžaduje vyššie nároky na
rodičovskú rolu a súčasne výraznú zmenu tejto roly – rodič má byť
rodičom i kamarátom, strážiť, prikazovať, kontrolovať, hodnotiť a
starať sa, čo je veľmi náročné predovšetkým v období dospievania.20 Mladí zúfalo potrebujú pocit zabezpečenia a povzbudivé prostredie. Stabilná a harmonická podpora najmä rodinného kruhu
dokážu toto náročné obdobie prekonať a vytvoriť dospelého človeka. V hĺbke duše sme každý sám, v našom vnútri existujú oblasti,
ktoré zostanú utajené pred ostatnými. Osamelosť je súčasťou života. Z hľadiska všeobecných výskumov však najlepší priatelia
môžu vo funkcii dôverníka prispieť k zmierneniu osamelosti. V boji
proti osamelosti a prostriedkom môžu byť rôzne aktivity v dobrovoľných združeniach, rodina, zvýšený počet sociálnych vzťahov.
Významnou príčinou rozdielnej úrovne osamelosti u mladistvých je socioekonomický status, rodina a priateľské vzťahy. Obranou proti osamelosti je komunikácia s druhým človekom, medziľudský vzťah, bez toho, aby podľahol svojej túžbe vymaniť sa z
osamelosti. Základnou úlohou človeka je byť súčasťou niečoho.21
Žiadny vzťah nemôže osamelosť odstrániť. Každý z nás je v bytí
sám. Napriek tomu však môžeme samotu prekonať aj pomocou
lásky, ktorá vynahradí bolesť z pocitov izolácie.
Toto obdobie sa bezpochyby líši od obdobia detstva (z ktorého
práve vyrastá) a líši sa aj od obdobia plnej dospelosti. Obdobie
mladosti je čas, keď sa zvlášť intenzívne odhaľuje ľudské "ja" a s
20
21

J. Oravcová: Kapitoly z psychológie rodiny. Žilina: Edis, 2006, s. 126.
P.Tavel: Zmysel života podľa V. E. Frankla. Bratislava: IRIS, 2004, s. 15.
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ním spojené vlastnosti a schopnosti. Adolescenti sa usilujú nájsť
východiskové odpovede na emócie, myšlienky a správanie, potrebujú nájsť samých seba. Pred vnútorným zrakom rozvíjajúcej sa
osobnosti mladíka alebo dievčaťa sa stupeň za stupňom a krok za
krokom odhaľuje zvláštna a v istom zmysle jediná a neopakovateľná možnosť konkrétneho ľudského bytia, do ktorého je
akoby vpísaný celý projekt budúceho života.
Summary
Loneliness as a symptom of existential isolation among adolescents
Adolescence is one of the most challenging stages of life and is
accompanied by psychological stress, not only in physical development but also in shaping the character, thinking and the reason.
At this stage, the first confrontation of the questions related to finding oneself, or to the determination of the life direction in the future
begins. The paper deals with the presence of the existential factors
in adolescence, where the loneliness is the accompanying character
reflected in the psychological problems of the adolescents. The
young person is exposed to the most varied crisis situations in the
environment in which he associates, and increasingly sees himself
in comparison with other people. The attention is focused on the
definition and the summary of existing knowledge about the loneliness as one of the symptoms of the existential isolation. Considering the wide range of the issues, the study focused on the existential isolation of the adolescents in general, marginally touching on
the most important factors that influence the creation and perception of the existential questions. In the context of the presented
characteristics of the existential isolation, the symptom of loneliness
comes to the foreground and emphasizes the importance of the serious topic of adolescent’s awareness of the existential realities.
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Małgorzata Andrzejak-Nowara (UO)

Wokół dramatu Edwarda Albee’ego czyli samotność Marty
Samotność jest jedną z głównych bolączek naszych czasów.
Teza ta znajduje potwierdzenie nie tylko w wielu naukowych diagnozach współczesności, ale także, a może przede wszystkim w
literaturze. „Zastępy myślicieli otwarcie wyznają, że samotność to
choroba doby obecnej, przybierająca postać i rozmiary trudnej do
opanowania epidemii”1. Nie należy jednak zapominać, że samotność nie jest najnowszym „wynalazkiem” ludzkości. Współczesny
człowiek boryka się z samotnością cywilizacyjnego przyspieszenia,
zagubienia, dezorientacji. Poddaje się szalonej pogoni za wyzyskiem, za prymitywną przyjemnością, wrogą rywalizacją, nienasyconym konsumpcjonizmem. Propaguje karierę dziwactw i wynaturzeń. Ulega promocji bezmyślności, szaleństwa, karnawalizacji życia, kulturze ekshibicjonizmu. Przyczyn, skutków, jak również rodzajów samotności można wymienić wiele. Współcześnie dominuje
swoista triada samotności. Są to: samotność w pojedynkę, samotność we dwoje, wreszcie samotność w tłumie. Wszystkie trzy kategorie samotności w pewien sposób łączą się ze sobą2.
Napisany w 1962 roku dramat Edwarda Albee’ego Kto się boi
wirginii Wolf? to jedna z najgłośniejszych pozycji dwudziestowiecznej dramaturgii. Tekst proponuje doskonale przedstawione studium samotności. Stanowi zarazem wiwisekcję chorych związków
małżeńskich, przedstawia obraz uczuciowej degrengolady ludzi,
goniących za sukcesem. Obawa przed wyrzuceniem poza zdrowe
społeczeństwo wymusza na człowieku ukrywanie się i podejmowanie infantylno-dziwacznych gier. Ten przygnębiający psychologiczny dramat niemalże od razu zaczął cieszyć się dużym zainteresowaniem nie tylko ze strony teatru3, ale także kina. W 1966 roku
reżyser Mike Nichols wspólnie z Ernestem Lehmanem – scenarzy1 P. Domeracki, W. Tyburski, Wprowadzenie [w:] Zrozumieć samotność. Studium interdyscyplinarne, pod red. P. Domerackiego i W. Tyburskiego, Toruń 2006, s. 7-8.
2 Tamże.
3 Premiera teatralna odbyła się już w tym samym roku.
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stą, dokonali ekranizacji dramatu Albee’ego. Całości dopełniły
znakomite zdjęcia Haskella Wexlera i umiejętnie dozowane napięcie. Do głównych ról zaangażowano Elizabeth Taylor i Richarda
Burtona, najsławniejsze wówczas w Hollywood małżeństwo filmowe. Plotki o burzliwym pożyciu brytyjskich aktorów osobliwie
kojarzyły się z atmosferą filmu. Prywatne życie państwa Burtonów
nadało ich grze brutalnie osobisty ton. Zaledwie 33-letnia wówczas
Taylor odważnie wystąpiła w roli kobiety kilkanaście lat starszej,
na przemian odrażającej i godnej politowania ofiary głębokiej frustracji, bolesnych kompleksów i utraconych złudzeń. Wielowymiarowa kreacja Burtona w roli Georga, z jego słabością, lękami, głębokim uwikłaniem w sadystyczno-masochistyczne zabawy, pozornym przyzwoleniem na poniżenia i gwałtownymi wybuchami tłumionych emocji, dopełniła dramatu dwojga ludzi, ukazując tragizm
ich życia. Film wyróżniony pięcioma Oscarami do dzisiaj uchodzi
za sugestywny opis ludzkiej samotności i rozpaczy, skrywanych
pod maską cynizmu i agresji.
Hollywoodzka premiera filmu Kto się boi Wirginii Woolf? z 1966
roku wywołała spore zamieszanie wśród amerykańskiej publiczności,
nieprzyzwyczajonej do tego rodzaju literatury. Z pozoru obyczajowa
historyjka o dwóch nieudanych małżeństwach, a głębiej – rodzaj psychoanalitycznego seansu, jakiemu autor poddaje czworo bohaterów.
Kto się boi Wirginii Woolf? opowiada – jak pisał autor – o obdarzonych
ponadprzeciętną inteligencją ludziach osiągających punkt, w którym
nie mogą już dłużej znieść życiowych gier, sztuczek i iluzji. W opinii
Albee’ego jego sztuka przedstawia obraz niszczących sił wynikających
z fałszów, jakie istnieją w związkach międzyludzkich. Ogromne wrażenie robią dialogi dramatu – zachowane niemal w całości na ekranie.
Kto się boi Wirginii Woolf? przedstawia pełną kłamstw i hipokryzji Amerykę lat sześćdziesiątych. Sugestywnie obrazuje degradację życia amerykańskich sfer uniwersyteckich, uwikłanych w wyniszczający pościg
za sukcesem. W swym filmowym debiucie Mike Nichols – późniejszy
twórca kultowego Absolwenta – wyruszył w niebezpieczną podróż. Zanurzył się w głębię ludzkiej psychiki, odkrywając w niej najbardziej
tajemnicze i mroczne obszary. Sztuka jeszcze po latach uchodzi za
śmiałą próbę przełamania hollywoodzkiego obyczajowego tabu.
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Akcja dramatu rozgrywa się w prowincjonalnym uniwersyteckim miasteczku. Małżeństwo w średnim wieku (George – starzejący się profesor historii i córka rektora uniwersytetu – Marta) podejmuje młodego wykładowcę biologii (Nicka) i jego żonę Honey
(nazywaną Żabcią). Wizyta pozornie ułożonego młodego małżeństwa staje się dla Marty i Georga okazją do wyładowania gromadzonych przez lata negatywnych emocji. Popijając drinki, cała
czwórka rozpoczyna złożoną psychologiczną rozgrywkę, która
niebawem przeradza się w zaciekłą walkę. Jak na „domowym ringu” małżonkowie obnażają przed gośćmi swoje najbardziej intymne sprawy. Nick i Żabcia stają się nie tylko świadkami, ale i uczestnikami gry pełnej nienawiści i wzajemnych oskarżeń. Uczestniczą
w swoistej psychodramie, drapieżnej i okrutnej. Z biegiem czasu
wciągnięci w podstępną zabawę niedoświadczeni małżonkowie,
stają się również jej bohaterami. Dramat ukazuje życiową pustkę
zmęczonych monotonią i kłamstwem ludzi, którzy już nie potrafią
obdarzyć się miłością. Jacek Gutorow w tekście Udręczenie i schronienie 4, tak interpretuje ideę dramatu:
Druzgocąca analiza Albee’ego ma w sobie coś z przerażających rozpoznań Augusta Strindberga. (…) W małżeństwie Georga i
Marty (…) postęp okazuje się być domowym piekłem; nie przynosi
tego, co obiecywał. (…) Albee nazwał swoje sztuki atakiem na
sztuczne wartości i potępieniem samozadowolenia, okrucieństwa i
wyjałowienia we współczesnym społeczeństwie. Te słowa odnoszą
się też do Kto się boi Wirginii Woolf?. Czyż bowiem przedstawiony
w tej sztuce świat nie jest spreparowany, sztuczny aż do bólu?
Czyż czwórka bohaterów nie gra, przez cały czas, z sobą, przeciwko sobie, dla siebie? (…) Sztuka Albee’ego jest nie tylko tańcem
śmierci, nie tylko okrutną psychodramą. Jest w niej tajemnica wykraczająca poza „intymne piekło”; tak jak tajemnicą jest nieobecny
syn. Jakie jest rozwiązanie tajemnicy? Być może tkwi ono w tym, iż
Kto się boi Wirginii Woolf? jest także sztuką o nawiązywaniu kontaktu, o pakcie dwojga ludzi wobec nieszczęścia i horroru świata. To
J. Gutorow, Udręczenie i schronienie, [w:] Program do spektaklu Kto się boi
Wirginii Woolf? Teatr im. Jana Kochanowskiego, Opole 1997 (domowe archiwum
autorki).
4
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zupełnie inny taniec, odbywający się bez słów, poza zasięgiem krytycznej analizy5.
Jakie cechy osobowości Marty są rozpoznawalne na pierwszy
rzut oka? Kobieta jest niezadowolona ze swojego życia, z męża, z siebie
samej. Rozpieszczona, jedyna córka uznanego profesora, która wcześnie straciła matkę. Wychowywana przez pochłoniętego swoją pracą,
skoncentrowanego na sobie ojca. Fakt ten musiał rzutować na jej dzieciństwo. Wygląda na to, że od wielu lat Marta żyje z poczuciem niedowartościowania. A także straty, której nie zdołał wypełnić nawet jej
mąż. Wyszła za młodego, dobrze rokującego naukowca, który nie
spełnił jej oczekiwań. Okazał się niezaradnym mężczyzną i pomimo
koligacji rodzinnych nie zrobił kariery. Marta przy każdej okazji wypomina mu słabą pozycję na uczelni, niskie zarobki, słowem – nieudacznictwo. Jej frustracja widoczna jest już w pierwszych słowach
sztuki, które brzmią: „Cóż za nora”6. W taki sposób kobieta określa
mieszkanie, w którym spędza większość czasu, ale nie czuje się tutaj
bezpieczna, a tym bardziej szczęśliwa. Jest samotna i zgorzkniała.
Wkrótce dowiadujemy się, że Marta nadużywa alkoholu.
Chęć picia wynika z obecności pewnych uczuć. Niektóre emocje stanowią bodziec do picia. Alkohol, podobnie jak narkotyki,
może przynieść chwilowe uwolnienie od stresu i lęku. (…) Istnieje
cały szereg czynników, które mogą wpłynąć na model picia. Każdy
człowiek ma własny wzorzec. Mogą to być doświadczenia odrzucenia lub bycia pominiętym, bardzo szczególne odczucie wewnętrznej pustki, uczucie bezradności lub bezsilności, wspomnienia o przeszłym, nierozwiązanym traumatycznym wydarzeniu,
spotkanie z odmową7.
Z zachowania Marty wynika, że jej zaburzenia są skutkiem
długiego procesu. Stany napięcia, przygnębienia i rozdrażnienia

Tamże.
Edward Albee, Kto się boi Wirginii Wolf?, przekład K. Jurasz-Dąbska, [w:]
Współczesny dramat amerykański, t. III, Warszawa 1967, s. 492.
7 Dr W. R. Miller, dr R. F. Munoz, Picie kontrolowane, tłum. K. Mazurek, Warszawa 2006, s. 106-107.
5
6
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wskazują na głęboką depresję. W opinii specjalisty8 dr Elżbiety Sadowskiej.
Choroba jest wtedy, gdy nakłada się depresja, czy nawet psychoza z uzależnieniami od alkoholu lub od innych środków. Takie
współistnienie z zaburzeniami osobowości jest już chorobą, ponieważ osoby uzależnione – z zaburzoną dodatkowo osobowością –
nie potrafią żyć harmonijnie. Nie radzą sobie z emocjami9.
Przywołana powyżej charakterystyka jest dokładną diagnozą
zachowań Marty. Kobieta zdana wyłącznie na siebie pogrąża się w
swojej samotności i popada w coraz większe uzależnienie od alkoholu. Zaniedbuje domowe obowiązki, nie pielęgnuje małżeńskich
więzi. Nie ma pasji, które nadałyby sens jej życiu. Wewnętrzną
pustkę wypełnia płytką egzystencją, tanimi rozrywkami, alkoholem. Uwodzi młodszych mężczyzn, walcząc w ten sposób z obojętnością męża. To rozpaczliwa próba zwrócenia na siebie uwagi. Pije,
bo jest zagubiona. Jest zagubiona, więc pije. Błędne koło beznadziejnej wegetacji. Każda sytuacja staje się pretekstem do „wylewania małżeńskich brudów”.
Kiedy w jednej ze scen, gdy Żabcia dla podtrzymania konwersacji nieopatrznie przywołuje temat syna gospodarzy, który wcześniej podjęła Marta, nie wiadomo dlaczego dochodzi do kulminacji
konfliktu. Marta prowokuje i upokarza Georga, a ten w amoku roztrzaskuje butelkę. W zbliżeniu widzimy oczy Marty. Trudno wyobrazić sobie więcej nienawiści. Goście sparaliżowani strachem
rozumieją, że znaleźli się w małżeńskim piekle. Scena przypomina
ring. Kamera zostaje puszczona w ruch. Marta krzyczy, George
porywa Żabcię i kręcąc nią w kółko wyśpiewuje piosenkę: Kto się
boi Wirginii Woolf?. To powrót do motywu, który pojawił się już w
pierwszej scenie dramatu. Ostatnia sekwencja obrazów przypomina wirującą karuzelę. Twarze wszystkich są karykaturalnie wykrzywione. Przerażające i dzikie. Marta nie wytrzymuje napięcia.
Przedzierając się przez kakofonię dźwięków, wrzeszczy, wyrywa z
objęć Georga oszalałą ze strachu Żabcię, która dostaje torsji i wyE. Sadowska, O chorobach psychicznych i nie tylko – rozm. M. AndrzejakNowara, Opole 2014 (domowe archiwum autorki).
9 Tamże.
8
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biega do łazienki. Marta rzuca pogardliwe spojrzenie w stronę męża i również wychodzi. Na pobojowisku zostaje tylko George.
Najwięcej informacji na temat Marty, dostarcza nam właśnie
sam George. Z jego intymnej rozmowie z Nickiem, dowiadujemy
się, że „Marta nigdy nie była chora, ani jednego dnia – chyba żeby
liczyć te okresy, kiedy trzeba było ją odosobnić”10. Co to może
oznaczać? Zwykle brak kontroli nad emocjami destrukcyjnymi,
takimi jak złość, czy agresja, uważany jest za psychozę. Także brak
samokontroli w zachowaniu bierze się niekiedy za obłęd, albo chorobę psychiczną11.
Podczas dramatycznej nocy George parokrotnie wypomina
żonie chorobę. Grozi jej umieszczeniem w zakładzie. Czy to element ich perwersyjnej gry? Czy Marta była kiedyś hospitalizowana? Może miewa skłonności samobójcze? I tu natrafiamy na pierwszy trop interpretacyjny utworu. Przywoływana w tytule i powracająca w charakterze lejtmotywu fraza Kto się boi Wirginii Woolf? nie
jest przypadkowa. To metafora, jednoznaczna aluzja nawiązująca
do jednej z czołowych postaci literatury modernistycznej XX wieku
– angielskiej pisarki – Adeline Wirginii Woolf. Dla Marty Wirginia
być może stanowi wzór do naśladowania. Z kolei George traktuje
Woolf jako zagrożenie swojej pozycji, ale z drugiej strony instrumentalnie wykorzystuje jej osobę do walki z żoną. Paradoksalnie
feministyczna pisarka i Marta mają pewne wspólne doświadczenia.
Obie przedwcześnie straciły matkę. Wirginię Woolf, która przeżyła
także śmierć siostry, tragedie rodzinne doprowadziły do załamania
nerwowego. Po śmierci ojca została umieszczona w zakładzie psychiatrycznym. W takim kontekście wyśpiewywana przez George’a
piosenka o Wirginii Woolf pełniłaby rolę przypomnienia czegoś, o
czym Marta chce zapomnieć. O samotności, która doprowadziła
Woolf do obłędu, a w rezultacie do samobójstwa. Dlatego ta z pozoru niewinna przyśpiewka za każdym razem wyprowadza Martę
z równowagi. Jej uzależnienie od alkoholu trwa prawdopodobnie
od wielu lat. George nieświadomie wspiera alkoholizm żony.
Uczestniczy w libacjach, sprząta puste butelki, dostarcza alkoholu,
10
11
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E. Albee, dz. cyt., s. 538-539.
E. Sadowska, dz. cyt. s. 2-6.

wybacza zdrady i upokorzenia. Staje się współodpowiedzialny.
Wszystko wskazuje na to, że małżonkowie od trwają w toksycznym związku i nie potrafią się z niego wyzwolić:
Toksyczne relacje o charakterze uzależnieniowym powstają
nie tylko dlatego, że są budowane z „wadliwych elementów”, czyli
tworzone przez osoby z nieuświadomionymi i aktywnymi emocjonalnymi brakami i okaleczeniami12 (…). Taka relacja ma swój podskórny cel, a uwikłane w nią osoby odnoszą konkretne, choć bardzo pokrętne „korzyści”. Chodzi zwykle o odtworzenie i przeżycie
na nowo kluczowych, najbardziej bolesnych aspektów dzieciństwa,
z nadzieją, że tym razem uda się wypełnić te braki miłości, które
powstały w przeszłości13.
Gdyby zapytać psychologa o „toksyczne związki”, odpowiedziałby, że po pierwsze nie jest to termin naukowy, po drugie, że w
ostatnich czasach zrobił zawrotną karierę w mediach i może z tego
powodu przykleja się tę łatkę co drugiemu nieudanemu związkowi. Podobnie jak zwykłe obniżenie nastroju dzisiaj określa się często jako depresję, tak „toksycznymi” z łatwością nazywa się związki niedojrzałe, niesatysfakcjonujące, bolesne, w jakiś sposób destrukcyjne. Warto tylko zaznaczyć, że pierwotnie określenie to odnosiło się do ekstremalnie niszczących relacji, w których obecne
były niezwykle silne namiętności, wzajemne poniżanie, patologiczna zazdrość i przemoc.
Repertuar zachowań sprawiających, że relacja interpersonalna
zamiast być konstruktywną i dającą radość, staje się trudnym doświadczeniem, jest naprawdę szeroki. Toksyny, które się pojawiają na
Gdyby zapytać psychologa o „toksyczne związki”, odpowiedziałby, że po
pierwsze nie jest to termin naukowy, po drugie, że w ostatnich czasach zrobił
zawrotną karierę w mediach i może z tego powodu przykleja się tę łatkę co drugiemu nieudanemu związkowi. Podobnie jak zwykłe obniżenie nastroju dzisiaj
określa się często jako depresję, tak „toksycznymi” z łatwością nazywa się
związki niedojrzałe, niesatysfakcjonujące, bolesne, w jakiś sposób destrukcyjne.
Warto tylko zaznaczyć, że pierwotnie określenie to odnosiło się do ekstremalnie
niszczących relacji, w których obecne były niezwykle silne namiętności, wzajemne poniżanie, patologiczna zazdrość i przemoc.
13 L. Jampolsky, Leczenie uzależnionego umysłu, tłum. Agata Szewczyk, Katarzyna Wilczek, Warszawa 2004, s. 41-42.
12
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terytorium związku mają różne formy oddziaływania. Jedną z częstych postaci jest zazdrość. (…) Znika zaufanie, znika lojalność, zostaje
tylko podejrzliwość, zaborczość i… pustka. Kłamstwo to kolejna trująca substancja dla każdego układu personalnego. (…) nieprawda rujnuje nawet wiele lat budowaną relację. Niszczycielskie działania
wszelkiego typu zachowań stricte patologicznych tj. alkoholizm czy
przemoc niosą za sobą ponadto zagrożenie współuzależnienia, czyli
taką reakcję osoby zdrowej na wprowadzaną w przestrzeń związku
destrukcję, która powoduje nieuchronne uwikłanie jej w nią. Do bardziej subtelnych wariantów skutecznego zatruwania związku przez
jedną ze stron należy manipulacja emocjami drugiej osoby. Szantaż
emocjonalny tym bardziej niszczy im bardziej narusza naszą autonomię i kłóci się z naszym ja. Jednym z jego wariantów jest używanie
litości jako metody na zatrzymywanie przy sobie drugiej osoby. Pojawienie się tego typu niedających się zlikwidować toksyczności w
przestrzeni związku jest sygnałem do odejścia. Ale to się okazuje niewykonalne. I tu dochodzimy do istoty wszystkich toksycznych
związków – obsesyjne trwanie przy osobie, która rani i wykorzystuje.
Siła przywiązania do takiej relacji jest wprost proporcjonalna do kosztów, jakie się w niej ponosi. Chodzi o bycie w związku pomimo tego,
a wręcz tym uporczywiej, im bardziej jest on niszczący. A skoro pomimo wszelkich racjonalnych przesłanek do zerwania osoba uwikłana w taką relację nie dość, że w niej tkwi, to paradoksalnie jest w niej
coraz mocniej zaangażowana to jest to nic innego jak miłość toksyczna
– obsesyjne uzależnienie od drugiego człowieka, a ściślej mówiąc od
relacji z nim14.
Marta upokarza męża, bo nie jest tak doskonały jak jej ojciec, a
równocześnie oczekuje od niego ojcowskiego wsparcia. Pijąc chce
się znieczulić, pozbyć uczucia samotności, zwrócić na siebie uwagę.
Pod wpływem alkoholu traci samokontrolę. W opinii lekarza psychiatry alkohol jest środkiem depresyjnie działającym na system
nerwowy i wspomaganie się nim w trudnych sytuacjach, w kon14
E. Kwiatkowska, Psychologia i psychoterapia. Toksyczne związki.
http://www.emito.net/spolecznosc/grupy/zdrowie_i_uroda_/psychologia_i_p
sychoterapia_318899/forum/toksyczne_zwiazki_warto_poczytac_543760
[dostęp:30.05.2014].
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fliktach, w złym samopoczuciu – jest błędem. Alkohol nie jest antydepresantem, wręcz przeciwnie. Złudne lepsze samopoczucie po
alkoholu wynika z tego, że tłumi on nasze funkcje poznawcze15.
Wszystko wskazuje na to, że Marta nie tylko jest uzależniona od
alkoholu, ale także cierpi z powodu zaburzeń, które mogą wskazywać
na przebytą bądź wciąż obecną chorobę psychiczną. Pomiędzy małżonkami istnieje rodzaj specyficznej miłości. Mamy tu do czynienia z
„grą w obwinianie”16. Małżonkowie przenoszą na partnera nienawiść,
żal, poczucie winy, wstyd i strach. Wzajemnie obarczają się winą za
wszystkie swoje niepowodzenia. Według dr Lee Jampolskiego myśląc
o sobie w sposób uzależniony, uważamy się za ludzi niepełnych i
wciąż czegoś spragnionych. Jesteśmy przekonani, że ubytków nie
można wypełnić od wewnątrz, że my sami nie jesteśmy w stanie tego
zrobić. Zaczynamy więc szukać zaspokojenia poza sobą, w ludziach,
rzeczach, które na chwilę dają nam poczucie pełni17.
Taką sytuację, niemal klinicznie wzorcową obserwujemy w
dramacie Albee’go Kto się boi Wirginii Woolf? Małżonkowie nie potrafią przerwać związku, który ich wyniszcza. Poza uzależnieniem
wzajemnym i chemicznym jest jeszcze coś, co nie pozwala im się
rozstać. W ich związku istnieje jeszcze jeden deficyt, kluczowy temat – „Syn”, który pełni rolę jądra konfliktu.
Klucz do zagadki istnienia „wielkiego nieobecnego” przynosi
dopiero finał dramatu. Rozwiązuje się tajemnica Georga i Marty. W
przejmującej finałowej scenie George demaskuje matczyne fantazje
Marty, odziera ją z iluzji. Okazuje się, że małżonkowie nigdy nie
mieli dzieci. Wymyślili sobie syna, żeby sprostać opinii publicznej.
Wyimaginowany potomek stał się ich „pociechą i rozrywką”18. Tak
George nazywa go w rozmowie z Nickiem. Ale czy na pewno
chłopiec nigdy się nie urodził? Można przypuszczać, że Marta straciła swoje jedyne dziecko. Taka sytuacja mogłaby w pewien sposób
usprawiedliwić jej depresję i alkoholizm. Najprawdopodobniej jedE. Sadowska, dz. cyt., s. 5.
L. Jampolsky, Leczenie uzależnionego umysłu, tłum. Agata Szewczyk, Katarzyna Wilczek, Warszawa 2004, s. 41.
17 Tamże, s. 62.
18 E. Albee, dz. cyt., s. s. 545.
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nak syn jest wyłącznie tworem chorej wyobraźni kobiety, elementem perwersyjnej gry obojga małżonków. Może też pełnić rolę katalizatora. Niewykluczone, że George i Marta oddają się swoistej
domowej terapii19. Ich potrzeba bycia normalną rodziną jest racjonalna, a fantazjowanie na ten temat staje się obroną przed samotnością i pustką egzystencji. Marta i George padają ofiarami własnej
wyobraźni, która pobudza (ich) do lekceważenia reguł, poza którymi rodzaj ludzki czuje się zagrożony, o czym wie każdy człowiek, bo każdy z oddzielna gorzko za tę wiedzę płaci. Ale głęboka
obojętność, z jaką przyjmują wszelką krytykę pod swoim adresem
jako też i nakładane na nich rozmaite kary, nasuwa domysł, że
czerpią wielką pokrzepiającą siłę ze swojej wyobraźni; widocznie
jest im na tyle dobrze ze swoim obłędem, aby ostatecznie pogodzić
się z tym, że poza nimi nikt go nie ceni. I rzeczywiście halucynacje,
iluzje i tak dalej – bywają niemałym źródłem rozkoszy20.
Wypieranie kompleksów – jak mówią psychiatrzy – traktowane jako strategia życiowa może okazać się zgubne. Może w końcu
doprowadzić do obłędu. Bohaterowie sztuki Albee’ego zdają się
zapominać o tym, że samotność nie musi być jedynie złem, karą,
cierpieniem, które za wszelką cenę trzeba zwalczać wszelkimi dostępnymi środkami. Istnieje przecież samotność „dobra, jaką ongiś
sławił Petrarka »święta, prosta, nie zepsuta i najbardziej czysta ze
wszystkich rzeczy ludzkich«, a jej główną zdobyczą jest odporność
na depersonalizujące wpływy trwałych lub doraźnych tendencji
postępu cywilizacyjnego”21.
Streszczenie
Filmowa adaptacja dramatu Edwarda Albee’ego Kto się boi Wirginii Woolf proponuje sugestywnie przedstawione studium samotnoE. Sadowska, op. cit., s.
André Breton, Manifest surrealizmu, tłum. A. Ważyk, [w:] K. Janicka, Światopogląd surrealizmu, Warszawa 1985, s. 45. Manifest Bretona, który powstał w
1924 r. obok potępienia realizmu zawierał rozważania nad funkcją i znaczeniem
wyobraźni oraz snu. Nie tylko określał śmiałe spojrzenie na obłęd, ale przede
wszystkim był afirmacją stanu ducha, którą dosłownie bądź metaforycznie nazywamy szaleństwem.
21 P. Domeracki, W. Tyburski, dz. cyt., s. 9-10.
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ści. Zakłamana amerykańska obyczajowość, ukazana w sztuce Albee’ego, wymusza na bohaterach ukrywanie swoich słabości, podejmowanie infantylno-dziwacznych gier, które prowadzą do nikąd. Bohaterka dramatu – Marta, na przemian odrażająca i godna politowania
ofiara głębokiej frustracji i utraconych złudzeń żyje w toksycznym
związku ze słabym, pełnym lęków i bolesnych kompleksów mężczyzną. Dramat ukazuje tragizm życia tych dwojga ludzi, ich głębokie
uwikłania psychiczne, prowadzące do uzależnień. Na podstawie wybranych scen tej głośnej ekranizacji przedstawiam samotność tytułowej Marty. Zastanawiające jest to, czy stan kobiety jest upozowanym
sposobem na życie, czy koniecznością. Film wyróżniony pięcioma
Oscarami do dzisiaj uchodzi za dojmujący obraz ludzkiej samotności i
rozpaczy, skrywanych pod maską cynizmu i agresji.
Summary
Around Edward Albee’s drama: Martha’s solitude
Film adaptation of Edward Albee’s drama „Who’s afraid of Virginia Wolf?”, presents, in a very vivid and suggestive way, solitude’s study. Hypocritical, American morals, drawn in the Albee’s
play, makes its character hide their weaknesses and take up silly,
weird games leading to nowhere. The main character – Martha, so
cruel and pitiful at the same time, is a victim of a deep frustration
and lost illusions while living in a toxic relationship with a man
who is anxious and full of harmful complexes. The drama depicts
tragedy of these two people, their deep mental problems leading to
addictions. On the basis of chosen scenes, I am presenting solitude
of mentioned Martha. It is worth to consider the position and state
of the woman. Is it, as a pose, her way of life, or necessity? The film,
which won 5 Oscars, is still given as an example of human solitude
and despair hidden behind a mask of cynicism and aggression.
Bibliografia:
Źródła:
Albee E., Kto się boi Wirginii Wolf?, tłum. K. Jurasz-Dąbska, [w:]
Współczesny dramat amerykański, t. III, Warszawa 1967.
Opracowania:
Breton A., Manifest surrealizmu tłum. A. Ważyk [w:] K. Janicka, Światopogląd surrealizmu, Warszawa 1985.
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Martyna Friedla (UO)

Samotni w spektaklach Krzysztofa Warlikowskiego
Teatr jest odbiciem rzeczywistości, często zniekształconym.
Komentuje bieżące zjawiska uwypuklając newralgiczne punkty.
Szuka też środków, które najtrafniej oddadzą problematykę, z którą zmaga się człowiek i ogólną kondycję świata, w którym żyje. Bez
względu, czy prezentuje jakiś wycinek rzeczywistości, jednostkowe
problemy, czy próbuje sprowadzić obraz do wizji szerszego spektrum zjawisk i uniwersalizacji, przeważa pragnienie ukazania jakiejś prawdy. Próbując wobec tego nakreślić obraz samotności ukazanej w spektaklach Krzysztofa Warlikowskiego, można wyjść od
kategorii „wstrętu”, jako jednego z najczęściej podnoszonych przez
krytykę fenomenów ściśle związanych ze współczesnym teatrem.
Niejednokrotnie jednak w zamiarach twórców – co widoczne jest
również w dalszej analizie – ma on diametralnie odmienne przesłanie od widocznego na pierwszy rzut oka. Wobec tego, przyjrzyjmy się mu przez chwilę.
I
To, co odrzucone, zepchnięte na margines publicznego dyskursu, to o czym się nie mówi, związane bywa z odczuciem wstrętu. Jest to jedno z najsilniejszych odczuć, „do jakich zdolny jest
ludzki system percepcji. Kant, jeden z pierwszych teoretyków
wstrętu, określa go jako <<potężne doznanie witalne>>”. Charakterystyczne dla niego jest gwałtowne wpływanie na cały system
nerwowy, bez względu na to, czy doznajemy go za pośrednictwem
wzroku, dotyku, węchu, czy intelektu. „Gdy odczuwamy wstręt,
wszystko zdaje się zagrożone. Wstręt jest stanem alarmowym i stanem wyjątkowym, ostrym kryzysem w obliczu niedającej się asymilować inności, konwulsją i walką, w której literalnie chodzi o
<<być albo nie być>>”. Bez względu na powagę bądź błahość swej
przyczyny, wstręt oparty jest na podstawowym znaczącym rozróżnieniu „<<asymilowany – niespożywalny>>, <<przyjmować – od-
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rzucić >>”1. W estetyce sąd wstrętu znajduje znaczące miejsce, jako
że nawet w „nieformalnej komunikacji”, żaden inny sąd nie ma tak
decydującego znaczenia.
„Vive la différence” – tak brzmi hasło nie tylko współczesnego
systemu sztuki, współczesnej mody, współczesnej reklamy i nowszej filozofii we Francji, lecz także (współczesnego) wstrętu. Od
XVIII wieku „być wstrętnym” zawsze znaczyło też: „być nadmiernie delikatnym, nadwrażliwym, hipertroficznie skorym do różnicowania”. Wstręt taki jest esencją sądu smaku2.
Winfried Menninghaus w swojej rozprawie o wstręcie znajduje dla niej trzy główne charakterystyki, które również w omówieniu
spektakli Krzysztofa Warlikowskiego będą miały swoje odzwierciedlenie: gwałtowna obrona „(1) przed fizyczną respective przed
blisko nas obchodzącym zjawiskiem (2), które zarazem może w
różnym stopniu być względem nas emiterem podświadomego
przyciągania – aż po jawną fascynację (3)”3. Julia Kristeva mówi o
„zafascynowanym porywie, który” ją prowadzi do „tego, co pomiędzy, zdrady”4, i jednocześnie od tego odpycha.
Poszukując współczesnego kontekstu dla mówienia o wstręcie, Menninghaus odnosi się do codzienności w nowoczesnych społeczeństwach i odnosi nakreślone realia do charakterystyki sztuki
audiowizualnej. Opisując społeczeństwo singli, którzy „każdego
dnia muszą się tłoczyć w autobusach i wagonach metra” bez szansy na zachowanie bezpiecznego fizycznego dystansu od innych,
najprawdopodobniej resztę życia zawodowego spędzają przed
monitorem komputera, „który umożliwia globalną komunikację
bez bezpośredniego kontaktu fizycznego”. Jest to według niego
przyczyna gwałtownego zapotrzebowania „na pozytywne konsumowalne doświadczenia bliskości fizycznej, obsługiwane również
przez współczesną sztukę i media audiowizualne – po części w
formie („perwersyjnej”) rozkoszy kontaktu ze wstrętnymi obiekW. Menninghaus, Wstręt. Teoria i historia, przekład G. Sowinski, TAiWPN
Universitas, Kraków 2009, s. 7.
2 Tamże, s. 12.
3 Tamże, s. 13.
4 J. Kristeva, Potęga obrzydzenia. Esej o wstręcie, Wydawnictwo Uniwersytetu
Jagiellońskiego, Kraków 2007, s. 9.
1
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tami artystycznymi”. Wstręt markowany poprzez media „stanowi
pomost, który łączy nas z ciemnym, <<gęstym>> i <<intensywnym>> kontynentem elementarnych (auto)percepcji, zapośredniczanych przez ciało”5.
Przenosząc sytuację na deski teatru, warto wyjść od kwestii fenomenu ciała na scenie. Należy zauważyć, że zdecydowanie wymyka
się on opisowi i jest trudny do uchwycenia. „Wbrew wszystkim wysiłkom, by potencjał ekspresji ciała ująć w język logiki, gramatyki, retoryki, aura cielesnej obecności pozostaje tym punktem teatru, w którym zanikanie, fading wszelkiego znaczenia ustępuje wciąż miejsca
dalekiej sensowi fascynacji, aktorskiej <<obecności>>, charyzmie czy
<<iskrze bożej>>”6. Ciało staje się treścią i wartością samą w sobie.
Jego specyficzna jakość stawia je „w centrum nie jako nośnik sensu,
lecz ze względu na swą fizyczność i potencjał gestykulacji”7.
W dużej mierze teatr postdramatyczny objawia się jako teatr
samowystarczalnej cielesności, która wystawiona zostaje w całej
swej intensywności, potencjale gestycznym, w pełnej aury obecności oraz w wewnętrznych i przekazywanych na zewnątrz napięciach. Do tego dochodzi obecność ciała patologicznego, które przez
chorobę, niepełnosprawność, deformację w stosunku do przyjętej
normy wywołuje „niemoralną” fascynację, niesmak, niewygodę
albo strach8.
Widz niegotowy na odbiór takiego języka teatralnego, jeszcze
nie znajdujący tropu interpretacyjnego, odczuwa dyskomfort albo
traktuje przedstawiony obraz jak groteskę, jakąś formę zniekształcenia „rzeczywistości”.
Przyjmując perspektywę Julii Kristevej, można przedstawić to
tak: jeśli widz poczuje, że została przez to naruszona tożsamość,
system i porządek, jeśli odczuje wstręt, gdy Inny umości się na
miejscu i w punkcie tego, co będzie „nim” – to znajdzie się w prze-

W. Menninghaus, Wstręt. Teoria i historia, przekład G. Sowinski, TAiWPN
Universitas, Kraków 2009, s. 22.
6 H.T. Lehmann, Teatr postdramatyczny, przełożyły D. Sajewska i M. Sugiera,
Księgarnia Akademicka, Kraków, 2009, 2. 149.
7 Tamże.
8 Tamże.
5
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strzeni teatru, w której jest prezentowane coś, co jest wy-miotem, co
można określić mianem obscenów”9.
Odrzucony, wy-miot, Inny - to nikt inny jak byt liminalny. Ten
znany z teorii Victora Turnera i przywoływany przez Grzegorza
Niziołka w kontekście teatru Warlikowskiego. Istota liminalna jest
wiecznym obcym, niemającym swego miejsca i funkcjonującym na
zasadzie nieustannego porównywania do innych. W tradycyjnych
społecznościach okres przejścia definiujący istoty graniczne miał
swoje zakończenie w rytuale przejścia, kiedy to konstytuowała się
społeczna struktura. Warlikowski jednak ujawnia nierówności
współczesnych rytuałów, w których „przejście” nie musi mieć dobrego zakończenia (po ślubie Kasia i Petrucchio nie „żyli długo i
szczęśliwie”), a stan graniczny zdaje się być coraz częściej stanem
codzienności, a nie wyjątku. Widoczne jest to szczególnie w Burzy,
w której Szekspir zarysował dwa światy: królestwo Mediolanu i
wyspę „na której władzy Prospera podlegają dziwne, skrzywdzone
i cierpiące istoty”. Pozwala to Warlikowskiemu na ciągłe badanie
„motywu granicy, pęknięcia, różnicy. Ten teatr nie zna indywiduacyjnej przemiany, alchemicznego dojrzewania. Tutaj kondycją
ludzką rządzi kategoria uskoku, przesunięcia, napiętnowania, zranienia – przemiana ma charakter momentalny i gwałtowny”10. „Alternatywna forma życia społecznego”, jaką byłoby communitas,
mogłaby stać się panaceum na samotność i wykluczenie istot liminalnych. Communitas, czyli opisywany przez Victora Turnera rodzaj wspólnoty, wzniesiony jest zdaniem Grzegorza Niziołka na
fundamencie doświadczeń „liminalnych, które wyłamują się z
ustrukturowanych porządków społecznych. Idea liminalności zawiera w sobie aspekty groźne, destrukcyjne, destabilizujące – nie
musi tworzyć wyidealizowanych wizerunków życia zbiorowego”.
Zgodnie z duchem teatru Warlikowskiego, Niziołek charakter tego
rodzaju wspólnot określa mianem „istotowych relacji międzyludzkich”. Według niego stanowią one „opozycję do rutynowych relacji
9 J. Woźnicka, Między przyswojeniem a odrzuceniem. Teatr Krzysztofa Warlikowskiego
na tle polskiej sztuki krytycznej, [w:] 20-lecie. Teatr polski po 1989, red. D. Jarząbek, M. Kościelniak, G. Niziołek, Korporacja Ha!Art, UJ, PWST, Kraków 2010, s. 391.
10 G. Niziołek, Warlikowski. Extra ecclesiam, Wydawnictwo Homini SC, 2008, s. 66.
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społecznych, zawsze zhierarchizowanych, zróżnicowanych i
ustrukturyzowanych”11.
II
Analizując akcesorium Krzysztofa Warlikowskiego w kontekście samotności, należy skupić się na kilku zjawiskach i motywach
najczęściej powracających w jego spektaklach. Szczególnie w tym
miejscu uwidacznia się fenomen ciała. W teatrze Warlikowskiego
bowiem ciało na scenie jest ukazane w wyjątkowym świetle, podkreślając obecność kulturowych konstruktów, które to ciało zawłaszczają. W podobnym celu wykorzystuje się tutaj kostium. Pozorna dowolność i swoboda w jego zastosowaniu, po głębszej analizie ukazuje specyficzne dla Warlikowskiego, współczesne rozumienie kategorii kobiecości i męskości. Istotne znaczenie roli aktora
w zarysowanym powyżej kontekście nakreśla Grzegorz Niziołek:
Warlikowskiemu zależy, aby aktorzy brali na siebie odpowiedzialność nie tylko za grane postaci, ale także za cały tekst i jego
przesłanie, a opór publiczności i możliwości jego przezwyciężenia
traktuje jako podstawę żywego doświadczenia zarówno dla widzów, jak i aktorów12.
Dlatego też omawiając figury kobiet w spektaklach Krzysztofa
Warlikowskiego, Grzegorz Niziołek sugeruje odwołanie się „do
wyobrażenia kobiety jako istoty słabszej, gorszej, podlegającej władzy mężczyzny, pozbawionej podmiotowości i języka – do wyobrażenia kobiety-abiektu, istnienia połowicznego, kalekiego, tylko
częściowo świadomego siebie”13. Kobiecość jest tutaj zaburzona,
funkcjonuje jako niepełny element tożsamości postaci, również męskich. W spektaklu Burza „Ariel i Kaliban mają cechy androgyniczne”14, Trinkulo (Stanisława Celińska) jest starszą kobietą. Jego relacja z biseksualnym Stefanem ma znamiona relacji między matką a
dzieckiem, ale też fizycznie relacji „starego ciała do młodego ciała”15. Przy czym to stare kobiece ciało przywołuje skojarzenie ze
Tamże, s. 65.
Tamże, s. 188.
13 Tamże, s. 116.
14 Tamże.
15 Tamże, s. 120.
11
12
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znanym z estetyki toposem brzydkiej staruchy, który „jednoczy
fałdy, zmarszczki, brodawki, otwór ust i otwory zlokalizowane w
partiach podbrzusza, zapadłe „wklęsłości” (przeciwieństwo pięknych wypukłości), odstręczający zapach, wstrętne praktyki, bliską
śmierć i rozkład zwłok”16. A jednak to ciało w Burzy obdarzone jest
potencjałem seksualnym, przyodziane w półprzezroczystą halkę,
komplikując stosunek odbiorcy do niego.
Odczuwając wstręt, tracimy wolność w stosunku do obiektu
(Hegel), wolność emfatycznie kształtującą doświadczenie piękna:
pełne szacunku i nigdy niepozbawione dystansu odniesienie do
kogoś czy czegoś jako w eminentny sposób istniejącego sam czy
samo dla siebie17.
Dodam, że ujęcie ukazane przez Warlikowskiego i całościowa
wizja, nie wynika wyłącznie z własnych wyobrażeń, lecz jest kontynuacją pewnej tradycji w nauce o dramaturgii Szekspira. Pierwsze kursy feministycznych badań nad Szekspirem pojawiły się na
amerykańskich uniwersytetach w 1966 roku, a w 1975 r. wydano
książkę Shakespeare and the Nature of Women. „Oddziaływanie utworów Szekspira przekroczyło granice literatury i teatru”18.
Kategoria wstrętu, dominująca w artykule, a także pojęcie kostiumu, odwołują się również do kwestii gustu. Katarzyna Fazan
zauważa, że w Burzy Warlikowskiego w 2003 roku pada fraza:
„tandeta w dobrym gatunku”. „<<Istoty niższe>> chcą zainscenizować nowy ład, a właściwie antyład, sądząc po ich determinacji
wynikającej z dosłownego upojenia i z odczucia nieograniczonej
wolności. Trinkulo zamierza przebrać Stefana w <<gałgany>>.
Rzuca znamienną kwestię: <<już my umiemy się poznać na tandecie w dobrym gatunku>>”19. Wychodząc od tego obrazu, Fazan
przechodzi do ujęcia zjawiska, charakterystycznego dla reżyserii
W. Menninghaus, Wstręt. Teoria i historia, przekład G. Sowinski, TAiWPN
Universitas, Kraków 2009, s. 113.
17 Tamże, s. 115.
18 W. Baluch, M. Sugiera, J. Zając, Dyskurs, postać i płeć w dramacie, Księgarnia
Akademicka, Kraków 2009, s. 428.
19 K. Fazan, Tandeta w złym czy dobrym gatunku? Antyestetyka w polskim teatrze 20lecia, [w:] 20-lecie. Teatr polski po 1989, red. D. Jarząbek, M. Kościelniak, G. Niziołek,
Korporacja Ha!Art, UJ, PWST, Kraków 2010, s. 348.
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Warlikowskiego. Mianowicie „w pewnym sensie komunikacja z
tradycją została zastąpiona komunikacją z odbiorcą”20. Powołując
się na ten rodzaj wymiany energii Erica Fischer-Lichte wprowadza
pojęcie „pętli feedbacku”. Określenie to oznacza oddziaływanie
zarówno widzów na aktorów, jak i aktorów na widzów, wobec
czego wpływa ona na całokształt nieprzewidywalnego w efekcie
przedstawienia. Podczas takiego spotkania może dojść do formułowania się wspólnoty w obrębie przeżywanego przedstawienia.
Wspólnota w omawianym kontekście charakteryzuje się tym, że
każdy jej uczestnik ma prawo głosu. Jest to jakiś przejaw teatralnego demokracji. Przestrzeń, w której dochodzi do przepracowania
„wewnętrznych konfliktów, mechanizmów wyparcia, neurotycznych kompulsji”21, stwarza pole spontanicznych reakcji będących
odpowiedzią (czasem obroną) wobec sięgania w głąb ludzkiego
doświadczenia. Tego rodzaju oddziaływanie może mieć charakter
zarówno terapeutyczny jak i traumatyczny dla danej zbiorowości.
Wykorzystuje ono nie tylko domniemaną płaszczyznę doświadczenia widzów w teatrze, lecz też czerpie z doświadczeń grupy
twórców. Krzysztof Warlikowski w Hamlecie dokonuje szeregu
różnych zabiegów; wywołanie skrajnych emocji poprzez atakowanie mechanizmów odpowiadających za utrwalanie zbiorowej pamięci, dokonywanie inwazji na oczekiwania widza w sferze wizualnej („niszczenie interpretacyjnych klisz i odświeżanie metafor”22)
doprowadza do konfrontacji.
Podobnie jak w Burzy, Warlikowski w spektaklu Oczyszczeni,
prowokuje widza do głębszego zastanowienia nad opisywanymi
kategoriami. Zauważmy, że postać grana przez Stanisławę Celińską tańczy w peep-show. Po raz kolejny wobec tego zanegowany
zostaje kanon piękna kobiecego ciała – które nie jest ani młode, ani
szczupłe, ani w pełni sprawne fizycznie. Reżyser w ten sposób wykreował postać wzbudzającą u widza mieszaninę uczuć: od fascynacji innością, przez smutek, lęk, aż po odrzucenie. Trudno bowiem nie dostrzec w jej tańcu próby ustanowienia nowego sposobu
Tamże, s. 349.
G. Niziołek, Extra ecclesiam, Wydawnictwo Homini S.C., 2008,s. 54.
22 Tamże.
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komunikacji, poprzez ciało, w wyrazie, który oznacza przecież jej
samotność, potrzebę kontaktu.
W spektaklu Burza, postać Mirandy (Małgorzata HajewskaKrzysztofik) początkowo ma zakrytą włosami twarz. Jednocześnie
przykuwa uwagę i odpycha. Po chwili zaczynamy dostrzegać, że
jest dojrzałą kobietą, ale jakby całkowicie nieświadomą swojego
wieku. Zachowuje się dziecinnie, bawi postaciami wyciętymi z papieru, a jednak jest fizycznie dojrzałą kobietą. Tego rodzaju kreacja
postaci również ma za zadanie wzbudzić w widzu niejednoznaczne
emocje. Poprzez współuczestniczenie w spektaklu, widz osiągnąć
ma taki stopień refleksji, który pomoże dostrzec specyfikę problemu osamotnienia, jako że Miranda budowała swoją wizję o świecie
bez konfrontacji z innymi ludźmi, oczywiście poza figurą potężnego ojca.
Bohaterowie Kruma natomiast, pozbawieni nadziei, marzeń,
planów, wykonują konieczne do przetrwania czynności, jakby ktoś
jeszcze pociągał za przytroczone do ich przegubów sznurki. Postacią szczególnie zapadającą pod tym względem w pamięć z pewnością jest kreacja Małgorzaty Hajewskiej-Krzysztofik. D23. to postać
niezwykle skonstruowana, której widoczna na pierwszy rzut oka
odmienność od pozostałych postaci jednocześnie wywołuje
uśmiech i uścisk w sercu. Kostium, który nosi wygląda jakby przylgnął na stałe do jej ciała, a jednak jako wyzywający strój z czarnego
lateksu absolutnie kłóci się z wyobrażeniem codziennego przyodziewku. Mimo, że ubrana jest w specyficzny sposób - wykazuje
się uległością wobec życia. Na szyi ma obrożę. Na lateks wkłada
suknię ślubną, tworząc groteskowy profil swojej postaci. Podczas
wesela wspomaga się alkoholem, a może po prostu pije z przyzwyczajenia. Spojrzenie w jej nieobecne oczy wywołuje w widzu dyskomfort. A jednak kiedy widzimy ją na ekranie w pełnej jaskrawości, obraz ten niemal zmusza do śmiechu. Dźwięk ten odbijając się
od ścian teatralnej sali wraca do uszu sztucznością sitcomowej
konwencji. Warlikowski stworzył przedziwnej natury upiory, które
Joannie Walaszek skojarzyły się „za sugestią Jacka Poniedziałka, z
grą komputerową The Sims. Wśród demonstracyjnej tandety poły23
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Pełne imię postaci brzmi „Dupa”.

skliwych mebli retro, zobaczyła <<figurynki człekopodobne, zwierzęce, marionetkowe>>, albo <<człeko- i zwierzęcopodobne maski>>. Zauważyła też zdumiewające strategie i środki działania, jak
<<podszywanie się pod ludzi>> i <<przedrzeźnianie życia>>”24.
Podwojenie obrazu za pomocą ekranu doprowadza do tego, że
mamy do czynienia z przedstawieniem sztuczności, odniesieniem
obrazu do niego samego. Jego obecność zdradza prawdę o tym, że
realna obecność nie musi być bardziej rzeczywista niż obraz przetworzony dzięki technologiom i zawieszony w medialnej przestrzeni „poza”. Przewaga przetworzonych obrazów nad kontaktem
z drugim człowiekiem przypomina, czym jest tęsknota za budowaniem emocjonalnych więzi. Nie oceniając mediów, z jakimi mamy
dzisiaj do czynienia, możemy zauważyć, jak dalece rozwinęła się
nasza zdolność do nawiązywania wielu mniej znaczących relacji,
przy jednoczesnym przewartościowaniu takich związków jak np.
przyjaźń. Warlikowski wskazuje, że nawet fizyczna obecność drugiego człowieka nie musi już wiązać się z prawdziwą, realną emocjonalnością, ani wartościową obecnością.
Jak zauważa Grzegorz Niziołek, sekwencje wyświetlane na
ekranie w „kapryśny sposób dzielą spektakl”25, nie porządkują treści, niczego nie tłumaczą. Ekran nie ma potęgować rodzinnych celebracji, bo trudno tu mówić o rodzinie. Nie ma też w zasadzie czego celebrować. A przede wszystkim nie ma strachu, że coś umyka i
odchodzi w niepamięć. Ważna jest widoczna na ekranie pustka.
Jakaś niemoc. Nieobecność.
Kiedy Krum, Truda, Tugati i D. udają się do kina, na ekranie
nie pojawia się żaden film. Zapala się robocze światło i aktorzy siedzący w głębi sceny patrzą na nas, na widownię – na zbiór nienapisanych opowieści, nienakręconych filmów, na milczącą przestrzeń
życia. (...) Aktorzy i widzowie przyglądają się sobie bezradnie – w
tym miejscu także sceniczna opowieść całkowicie się zapada w doznaniu realności, pustki, jałowego oczekiwania; wizyta w kinie sta-

24
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M. Dziewulska, Inna obecność, Wydawnictwo Sic!, Warszawa, 2009, s. 158.
G. Niziołek, Extra ecclesiam, Wydawnictwo Homini S.C., Kraków, 2009, s. 174.
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je się momentem całkowitej deziluzji dla teatru, dla twórców, dla
widzów i dla bohaterów spektaklu26.
A jednak pozostaje jeszcze jakaś nie przekroczona granica realności w Krumie. „Mamo – mówi tytułowy bohater - Nie udało mi
się za granicą, nie jestem bogaty, nie jestem szczęśliwy, nie posunąłem się ani o krok, nie bawiłem się, nie ożeniłem się (...)”. Problemy, z jakimi się zmierzają wszyscy bohaterowie spektaklu są
wspólne dla wielu obecnych na widowni. Problemy, z którymi musi zmierzyć się każdy człowiek – choroba, śmierć, niespełnione marzenia, odrzucona miłość. Mimo, że bohaterowie zdają się nie przeżywać ich na prawdę, to jednak pole dla emocji zostaje przełożone w
ramy widowni. Materiał filmowy wykorzystany w spektaklu też
ma w tym miejscu niebagatelne znaczenie. „Pokazują życie, realne
miejsca, rzeczywistych ludzi – powstały podczas podróży po
współczesnym Izraelu, choć wydaje się, że mogłyby zostać nakręcone gdziekolwiek, bo pokazują odpryski codzienności, fragmenty
pejzażu dużego miasta, jego transkulturowej, wspólnej nam
wszystkim przestrzeni”27.
Współczesny teatr ciągle stara się wybudzić widza z wygodnej
pozycji obserwatora, na rzecz współodpowiedzialności za tworzenie
realnego spotkania nieznanych ludzi w istotnej przestrzeni teatru,
budowania chwilowego communitas. Może spektakle Krzysztofa Warlikowskiego nie doprowadzą do rozwiązania problemu samotności,
tej niechcianej i przykrej, natomiast mogą przyczynić się do rozwinięcia u uczestników większego współodczuwania i uwrażliwienia na
problemy innych. Być może widz po wyjściu z teatru zastanowi się,
czy wśród otaczających go ludzi, znajdują się podobni do widzianych
przed chwilą bohaterów spektaklu.
Streszczenie
Spektakle Krzysztofa Warlikowskiego wywołują burzliwe
dyskusje, głównie ze względu na stosowane przez reżysera prowokujące środki teatralne. Jeśli jednak spróbować zastanowić się nad
głównymi problemami poruszanymi w jego twórczości, będą to
26
27
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zdecydowanie: kondycja współczesnego człowieka, trudności w
budowaniu relacji międzyludzkich i konstruowaniu własnej tożsamości. Z tego też względu spektakle Warlikowskiego są dobrym
punktem wyjścia do rozmowy o samotności we współczesnym
świecie. Rozbudzają one wyobraźnię, wymagają od widza skupienia i refleksji, ale też dużych pokładów empatii. Ostatnie z wymagań staje się zalążkiem rozpoznania u widzów teatralnych samotnych osób we własnym otoczeniu. Być może powracająca w twórczości Warlikowskiego konkluzja, iż fizyczna bliskość drugiego
człowieka, wcale nie musi się wiązać z jego emocjonalną obecnością i możliwością budowania relacji – z czasem będzie się oddalać
od rzeczywistości, na rzecz powrotu do kreowania wartościowych
communitas.
Summary
VIVE LA DIFFERENCE – loneliness in Krzysztof Warlikowski’s
theatre
The artistic work of Krzysztof Warlikowski very often causes
stormy debates, mainly because of provocative theatrical techniques that he uses in his theatre. But if we try to focus on principal
problems that he talks about, it definitely would be: condition of
the present men, difficulties in creating relationships and constructing the own personality. That is why Warlikowski’s spectacles are
the good point to talk about loneliness in contemporary world.
Those theatrical shows stimulate imagination, demand from the
spectator to focus and be reflective, meditative, and also to think
about spectators own ability to stimulate the empathy. Last of those
demands is a good way for spectators to think about lonely people
around them. Maybe the returning conclusion in Warlikowski’s
theatre, that physical closeness doesn’t have to mean an opportunity to build friendship and intimacy – will only be the rejecting
reflection and it will be really easier (thanks to the art), to build
valuable communitas.
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Społeczna i psychologiczna samotność bohaterów „Białego kruka”
Andrzeja Stasiuka1.
Tytułem wstępu
Józef Kozielecki w swoim szkicu Transgresja i kultura wyróżnia
wśród działań człowieka działania ochronne mające na celu zachowanie pewnego systemu wartości w danej kulturze. Dzielą się
one jeszcze na czynności zapobiegające utracie potrzebnych dóbr oraz
takie, które mają usunąć aktualny deficyt wartości oraz działania
transgresyjne, które polegają na tym, że człowiek świadomie przekracza
dotychczasowe granice materialne, społeczne i symboliczne2. W działaniach transgresyjnych szczególne miejsce zajmuje granica, którą
należy przekroczyć, aby móc mówić o transgresji. Granice mogą
mieć charakter fizyczny jak na przykład ogrodzenia oddzielające
jakieś terytoria lub symboliczny i wtedy będą one związane z zasadami, normami czy systemem wytworzonym przez człowieka w
danej kulturze. W tym podziale można jeszcze stworzyć podgrupy
– transgresje P, czyli psychologiczne, związane z jednostkami lub
małymi grupami, oraz transgresje H, czyli historyczne wpływające
na losy historii i świata (odkrycia geograficzne, wynalazki etc.).
Nas interesować będą transgresje symboliczne i psychologiczne, z
którymi ściśle związana jest kategoria piętna, pojawiająca się, gdy
obie strony (ta, która piętnuje i ta, która jest piętnowana) mają jakieś oczekiwania związane z zachowaniami przedstawicieli określonej kategorii. Goffman wyróżnia w związku z tym pojęcie odstępstwa i odstępcę, który do norm się nie stosuje.
Wychodząc od bardzo ogólnego wyobrażenia grupy jednostek, które mają jakieś wspólne wartości oraz stosują pewien zestaw norm społecznych, związanych z ich zachowaniem oraz osobistymi atrybutami, każdego pojedynczego członka tej społeczno-

Artykuł ten jest inspirowany moją pracą magisterską obronioną na Wydziale Polonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim w lipcu 2013 roku.
2 J. Kozielecki, Transgresja i kultura, Warszawa 2002, s. 43.
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ści, który się do tych norm nie stosuje, możemy określić jako odstępcę (deviator), a jego odmienność - jako odstępstwo (deviation)3.
Pojawia się pierwszy sygnał odstępstwa od normy, a łamiącemu ów zakaz zostaje przypięta łatka innego, obarczonego piętnem tej inności. Najpierw próbuje się „zresocjalizować” owego odstępcę za pomocą organów kontroli, takich jak na przykład policja,
zakłady karne, domy poprawcze, szpitale psychiatryczne. Tak też
dzieje się w przypadku Andrzeja Stasiuka, który pisze w swojej
autobiografii, że od dziecka nie lubił systemu nakazów i zakazów i
notorycznie je łamał. Stasiuk już jako młody chłopiec nie spełniał
pokładanych w nim społecznych oczekiwań – unikał chodzenia do
szkoły, później do pracy, przebywania z rówieśnikami, którzy mają
zainteresowania standardowe dla czasów i miejsca, w którym
przyszło mu żyć. Szukał towarzystwa ludzi z marginesu i czuł się
jak najbardziej normalny. Jak powie Goffman, zdarza się bowiem
taka jednostka, która: odizolowana przez własne wyobcowanie,
chroniona przeświadczeniami o własnej tożsamości, taka osoba
[odstępca – S.G.] może się czuć istotą skończenie normalną i uważać, że to właśnie my nie jesteśmy w pełni ludzcy4.
Wydaje się, że z taką właśnie postawą mamy do czynienia,
gdy mówimy o Stasiuku i bohaterach jego książek.
Transgresje z natury nastawione są na przekraczanie granic
już ustalonych i związane są ze zmianą społeczną czy kulturową.
Rzeczywistość ulega przekształceniu, tworzą się nowe formy i
struktury. Te zmiany mogą być zarówno konstruktywne jak i destruktywne, nigdy do końca nie wiemy, co może nas spotkać po
przekroczeniu granicy. Transgresja jest jednak aktem tworzenia
nowych światów. U Stasiuka mamy do czynienia z konstruowaniem typowo męskiego świata wyobcowanych indywidualistów,
którzy żyją na marginesach zarówno w sensie terytorialnym (więzienie, podrzędna dzielnica stolicy, góry), jak i społecznym czy seksualnym. Autor tworzy świat męski, zamknięty dla pewnej części
społeczeństwa – kobiet. W tym świecie pełno jest brutalności, oszustwa i kroków ostatecznych. Stasiuk nie boi się pisać o sprawach
3
4
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trudnych i niewygodnych, o „tych sprawach”, jak nazywa je Lidia
Burska.
Stasiuk „tych spraw” się nie boi – i zapewne dlatego ma opinię najbardziej męskiego pisarza, nie cofającego się przed najbardziej szokującą prawdą. Ale też, ponieważ się nie boi, odkrywa w końcu i literacki fałsz szokujących prawd: zbyt łatwych, zbyt dla papieru lekkich, zbyt często wypowiadanych z
nieczystym sumieniem – pour pater le bourgeois. I może dlatego
staje się w końcu demistyfikatorem mitu literackiego i niszczycielem złudzeń własnych5.
We wszystkich aktach transgresyjnych, jakich dokonują bohaterowie powieści Stasiuka, pozostają oni jednak bardzo często jednostkami nie tylko niezrozumianymi, ale przemożnie samotnymi.
Zmagają się jednocześnie z własną innością i samotnością. Tak też
jest w przypadku pozornie „lekkiej” lektury Białego kruka.
1. Biały kruk – samotna wyprawa po „świętego Graala”
Biały kruk wydaje się być historią mało skomplikowaną. Pięciu
mężczyzn w średnim wieku wybiera się za namową jednego z ich
grona na wyprawę w góry. Mężczyźni przemierzając ulice swojego
miasta odczuwają brak sensu własnych działań, niezrozumiałą dla
nich samych samotność, przytłacza ich rutyna życia, tęsknią za czasami wolności. Teraz niektórzy mają rodziny, mało ambitne prace
zarobkowe i zabija ich monotonia życia. Jedyną ich rozrywką wydają się być wspólne spotkania, na których najczęściej wspominają
dawne eskapady i wybryki. Tylko jeden z nich ma odwagę powiedzieć, że to wszystko, co teraz robią nie ma sensu i że należy iść go
poszukać z dala od cywilizacji, do głuszy. Po raz kolejny pojawia
się u pisarza ucieczka na peryferie, co w prozie Stasiuka jest bardzo
wyraźnie zaznaczane. Wybranie gór też jest znaczące. Góra to miejsce graniczne, które prowadzi do innej przestrzeni – zbliża do tego,
co pozaludzkie, sakralne. Jednak zaplanowana wyprawa zamienia
się niespodziewanie w ucieczkę przed policją, po tym, jak jeden z
bohaterów – Kostek zaatakował wopistę. Zanim zajmę się zakończeniem tej historii warto przyjrzeć się najpierw relacjom między
5

L. Burska, Sprawy męskie i nie [w:] „Teksty Drugie” nr 5 (41), 1996, s. 35.
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bohaterami. Pomysłodawcą całej wycieczki jest Wasyl Bandurko,
bohater, który powie o sobie:
Ja mam trzydzieści dwa lata, byłem pianistą i pederastą, potem czytałem książki i chodziłem po ulicach, i wierzyłem, że
jestem obrazem i podobieństwem. Zwłaszcza jak mi ktoś dokopał. Bo wtedy cierpiałem, a żadne inne podobieństwo nie przychodziło mi do głowy6.
Wasyl jest najbardziej wyeksponowanym bohaterem powieści.
Wiemy o nim o wiele więcej niż o innych bohaterach, to wokół jego
postaci snute są wspomnienia z młodości. Wasyl zawszy był inny w szkole poniżany i bity. Dopiero mecz piłki nożnej, kiedy Bandurko złamał nogę, sprawi, że stanie się on postacią akceptowaną,
a można nawet zaryzykować stwierdzenie, podziwianą. Kiedy
chłopcy odwiedzają Wasyla w wielkim i pięknym domu i poznają
jego matkę-artystkę są pod dużym wrażeniem tego, co zobaczyli,
choć nie dają tego po sobie poznać. To właśnie wtedy narodzi się
między nimi przyjaźń, która będzie trwać przez lata.
A potem Wasyl usiadł, opierając się o poduszki, a my obsiedliśmy łóżko, po raz pierwszy tworząc ten krąg, o którym później myśleliśmy, że jest nierozerwalny. (s. 52)
Ten mityczny krąg pojawia się w powieści jeszcze kilkakrotnie, kiedy narrator mówi o Rycerzach Okrągłego Stołu czy kręgu
indiańskim. W Murach Hebronu mieliśmy do czynienia z kręgiem
przemocy, w środku którego znajdował się kozioł ofiarny – cwel.
Tutaj krąg jawi się jako wielka wspólnota ludzi podobnie myślących, czujących, mających zbieżne cele i marzenia. Wydaje się, że
krąg ten został stworzony dzięki konkretnej postaci – Wasyla Bandurko, wokół którego to po raz pierwszy zebrała się czwórka przyjaciół. To właśnie ten bohater wydaje się być tytułowym białym
krukiem, do którego odniesienie mamy bezpośrednio w książce:
Ruszyliśmy z powrotem, a kruki i wrony tylko na to czekały.
Poderwały się z drzew i kracząc siadały na powrót do stołu.
Odwróciłem się, żeby czymś w nie rzucić, i wtedy zobaczyłem
wśród nich ptaka białego jak śnieg. Był wielki, największy z
A. Stasiuk, Biały kruk, Warszawa 1997, s. 24. Kolejne cytaty z powieści pochodzą z tego samego wydania.
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nich, biały kruk. Sfrunął ostatni, wbił się w gromadę i zniknął.
Kilka ptaszysk podfrunęło, robiąc mu miejsce. Mógłbym przysiąc, że jego dziób na sekundę błysnął w słońcu. (s. 30)
Spotkanie z krukiem ma miejsce podczas wyprawy w góry.
Narrator i Mały widzą białego ptaka wśród innych i zastanawiają
się, czy nie jest to halucynacja, bowiem w rejonach Bieszczad nie
ma takich ptaków. Postanawiają zachować to spotkanie tylko dla
siebie z obawy o reakcję Wasyla.
Wyprawa piątki przyjaciół od początku wydaje się mieć wielki, choć niesprecyzowany cel. Sami mówią o niej tak: Jedziemy po
świętego Graala. Po takiego, na jakiego nas stać. (s. 75). A na jakiego ich
stać? Czy wyjazd w góry ma jasno sprecyzowany cel dla każdego z
bohaterów? Czy każdy z osobna wie po co tam jedzie i dlaczego
wybrali się tam pozostali? Wydaje się, że wraz z nimi podróżuje
wewnętrzny niepokój związany z pytaniem dlaczego tak naprawdę
Bandurko zaproponował ten wyjazd? Czy rzeczywiście po to, aby
zbliżyć przyjaciół i aby wróciły wspomnienia z czasów, kiedy byli
wolni i czerpali radość z każdej mijającej chwili? W pewnym momencie pojawia się domniemanie, że Bandurko nie poszukuje sensu, ale zdecydował się na tę wędrówkę z powodu odczuwania jego
braku i nie widzi on innego wyjścia poza śmiercią. I ostatecznie
przecież tak się stanie, Wasyl zginie z ręki Kostka. Można tu dostrzec mechanizm kozła ofiarnego.
Według Girarda kozłem może być nie tylko najsłabszy (jak
na przykład cwel w Murach Hebronu), ale również najsilniejszy,
przywódca, który jest w ten czy inny sposób naznaczony […]
Biały kruk (jako figura Wasyla) byłby takim szczególnym rodzajem kozła ofiarnego, którego inni powinni „[…] zadziobać
albo odpędzić… chyba że jest najsilniejszy ze wszystkich”. […]
Zatem cień mechanizmu kozła ofiarnego i powiązanego z nim
mitu męskiej wspólnoty ciąży nad powieścią Stasiuka7.
Warto podkreślić tu po raz kolejny, że wspólnota, krąg, który
tworzą przyjaciele jest męska. Nie ma w niej żadnych kobiet i być
nie może. Choć w tym wypadku wydaje się, że warto wyjaśnić
B. Warkocki, Homo niewiadomo. Polska proza wobec odmienności, Warszawa
2007, s. 123.
7
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możliwość istnienia w takiej grupie homoseksualisty. Dzieje się tak
dlatego, że zostaje on wchłonięty przez to, co męskie. Jednak nie
może się już pojawić drugi homoseksualista, bo mielibyśmy do
czynienia z pragnieniem homoseksualnym, do którego nie może
dojść w męskim świecie.
Żyliśmy przecież w świecie prawdziwych mężczyzn. Twardych, monotonnie upartych. To oni wypełniali tę knajpę. Fabryka samochodów zabytkowych na drugim brzegu odżywiała
się ich ciałami. Resztę wypluwała o drugiej po południu. Przed
podjęciem drogi powrotnej zbierali się właśnie tutaj. Ci, co szli
na drugą szychtę, kradli tu ostatnie minuty. To byli prawdziwi
mężczyźni. Ojciec Gąsiora, ojciec Małego, mój ojciec. Nie skarżyli się nigdy. Wkładali marynarki i wychodzili z domu. Codziennie wracali. Ani słowa skargi. Żyjąc wśród nich, w ich cieniu, byliśmy pewni, że konstrukcja świata jest skończona. Oni
nigdy by nas nie zdradzili. Tłukli nas od czasu do czasu, widząc, jak się wymykamy. To oni dawali nam prawdziwą wolność, wolność ucieczki. (s. 105)
Męskość jawi się tutaj jako rodzaj siły do znoszenia tego, co
zgotował nam los. Brak skarg i ciągłe trwanie w tym, co jest, bez
zbędnych słów. Męskość to także knajpa i przemoc. Picie jest jak
rytuał pozwalający na chwilę oderwać się od pracy, który scala najróżniejszych ludzi. Nie ma znaczenia profesja i status materialny,
piją wszyscy i w tym akcie stają się równi, wszyscy są mężczyznami. Natomiast wymierzanie kar cielesnych dzieciom sprawia, że
mężczyzna staje się ojcem. Pokazuje swoją męską władzę i przekazuje te zasady dalej. Młodzi przyjaciele zdają się to rozumieć bez
zbędnych pytań i akceptować świat takim, jakim go skonstruowano. Wiedzą, że najpierw są dziećmi, które muszą znieść upokorzenie, by potem stać się mężczyznami i przejąć rolę swoich ojców. To
wszystko daje poczucie wolności związanej z tym, że nie trzeba
podejmować trudnych wyborów życiowych, zawsze wiadomo, kim
się zostanie – mężczyzną.
Na tym tle rozgrywa się ważna dla powieści historia, podskórna, niemożliwa do udowodnienia; istniejąca potencjalnie, ale
nieusuwalnie; niedopowiedziana, ale stanowiąca ukryte spiritus
movens fabuły; niezauważalna, ale opalizująca znaczeniem. To hi320

storia miłosna. Bohater/narrator jest bowiem zakochany w Wasylu
(choć być może nie zdaje sobie z tego do końca sprawy). […] Kwestię tę można ująć jeszcze inaczej. Silne pragnienie homospołeczne
– ta oczywista i niewzbudzająca zdziwienia chęć bycia wśród mężczyzn, wspólnego przeżycia przygody – w przypadku Wasyla i
narratora zaczyna dryfować w kierunku pragnienia homoseksualnego. Silne więzi emocjonalne sprawiają, że różnica między przyjaźnią i miłością zaczyna się zacierać. Pragnienie homospołeczne
płynnie przechodzi w homoseksualne, nie ma tu ostrego cięcia. Być
może pierwsze to alibi dla drugiego, a może nie warto w tym wypadku w ogóle czynić takiego rozróżnienia. Nie chodzi bowiem o
akty seksualne, ale o zagęszczenia i jakość napięcia emocjonalnego
między tymi dwoma postaciami8.
W powieści można odnaleźć kilka takich scen, ale wydaje się,
że najjaskrawszym przykładem jest sytuacja sprzed lat, z planu
przeszłego, który nieustannie przeplata się z teraźniejszym. W
mieszkaniu Wasyla ma miejsce spotkanie z narratorem, który
uważnie przygląda się bosonogiemu, spacerującemu w przestrzeni
czterech ścian Bandurce. Nagle dzwoni telefon i Wasyl wychodzi
na przedpokój, aby odebrać. Rozmowa toczy się w innym pokoju
niż znajduje się narrator, co wzbudza w nim podejrzenia, że dzwoni ktoś, o kim nie chce, aby dowiedzieli się inni, ktoś ważny, kogo
ukrywa przed przyjaciółmi Wasyl. Odpowiedź przychodzi natychmiast – na pewno to kochanek Bandurki. W narratorze budzi
się natychmiastowy opór i proponuje:
- Chodźmy gdzieś – powiedziałem. – Mam trochę kasy.
Pomilczał chwilę, jakby się wahał albo układał jakieś kłamstwo, i w końcu powiedział po prostu, że nie, że dzisiaj nie może. Tak bronił swojego kruchego świata stworzonego w próżni,
jaka pozostała po naszych odejściach. Bronił go nieśmiało, aby
mieć coś swojego, by tą obroną powołać go do życia. Mydlana
banieczka, którą zasłaniał własną piersią.
Miałem zły dzień i potrzebowałem czyjegoś towarzystwa.
- Nie możesz tego przełożyć?
B. Warkocki, Homo niewiadomo. Polska proza wobec odmienności, Warszawa
2007, s. 124-125
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- Nie – a potem, po długiej przerwie, gdy wybrzmiała ta
ciężka cisza po owym „nie”, tak gwałtownie zmaterializowana,
dodał już łagodniej: - Dość już przekładałem. Może ty teraz coś
przełożysz. (s. 204)
Nie mamy tu wyraźnie powiedziane, że narrator odczuwa zazdrość, pojawia się tylko wspomnienie, że potrzeba mu towarzystwa, ale warto tu podkreślić, że nie jakiegokolwiek towarzystwa,
ale właśnie osoby Wasyla Bandurko. Co więcej końcówka rozmowy przypomina raczej kłótnię kochanków, niż rozmowę dwójki
przyjaciół. Pełne pretensji może ty teraz coś przełożysz wybrzmiewa
w ciszy niewielkiego mieszkania. Narrator opuszcza lokum Bandurki i powoli schodzi po schodach ocierając się o młodego chłopaka, który radośnie skacze po stopniach na górę - do Wasyla, jak
domyśla się bohater. Nie mając celu, krąży po ulicach spoglądając
w okna i szukając zajęcia. Dociera pod dom Gąsiora, ale nie wchodzi, wiedząc, że przyjaciela nie ma, potem pod okna Małego, w
których pali się światło, ale i tym razem nie decyduje się odwiedzić
przyjaciela, choć domyśla się, że ten jest w domu. Trafia do kolejnych barów, gdzie wypija wódkę i wyrusza na dalszą włóczęgę. W
końcu dociera do budki telefonicznej i dzwoni do Wasyla.
Bardzo długo nie podnosił słuchawki.
- Mogę do ciebie wpaść? – zapytałem.
- Teraz? – Ledwo go dosłyszałem.
- Tak. Byłbym za godzinę. Coś kupię po drodze. – Obok
ktoś przechodził. Mały piesek rzucił się z jazgotem w moją
stronę. Smycz szarpnęła go do tyłu. – Powtórz. Nic nie słyszałem. Jakiś kundel…
- Posłuchaj. Dzisiaj nie. Przykro mi, przepraszam.
Poczekałem, aż odłoży słuchawkę. Bardzo długo to trwało,
bo on chyba czekał na to samo.
Narrator doskonale wie, że u Wasyla jest młody chłopak, o
którego otarł się na schodach, mimo to dzwoni. Dlaczego? Czy dlatego, że nie potrafi zorganizować sobie czasu samemu czy może
jednak dlatego, że odczuwa zazdrość, zazdrość o mężczyznę, o to,
że jest z kimś innym, że młodemu chłopakowi poświęca on cały
swój czas i obdarowuje go wszystkim, co ma najlepsze. Co więcej
czekanie na to, kto pierwszy odłoży słuchawkę jest najczęściej koja322

rzone z dwojgiem zakochanych, z których żadne nie chce zrobić
tego pierwsze. Jak widać można w Białym kruku doszukiwać się
elementów miłości narratora do Bandurki. Jednak jest to tylko jedna z możliwych interpretacji. Może to być bowiem tylko męskie
uczucie głębokiej przyjaźni, która rozpoczęła się między bohaterami już w młodym wieku. Narrator może być zafascynowany postacią Bandurki nie w sensie erotycznym, ale na zasadzie podobieństwa. Chce być takim jak Wasyl, brakuje mu poczucia wyjątkowości, którą jest obdarzony Bandurko. Bo jak powie narrator:
[…] tylko on, Wasyl jest elementem stałym. Tkwi nieporuszony w środku zamętu i utrzymuje go w równowadze. Może
tak, może bez niego rozpierzchlibyśmy się, przepadli w chaosie
obcym i wrogim. Był, po prostu był. […] On zostawał i czekał,
aż wrócimy, dziś, jutro, za trzy dni albo w ogóle. (s. 209-210)
Narrator zdaje sobie sprawę z siły sprawczej, jaką jest Wasyl.
To dzięki niemu zawarta została wspólnota, jaką stała się piątka
przyjaciół. I najboleśniejsze właśnie dla Bandurki było to, że wraz z
przybywaniem lat zmniejszała się potrzeba bycia przy nim.
Moja kilkugodzinna wędrówka. Jakiż miała ciężar wobec
jego nieskończonej przechadzki przez puste pokoje, gdy nie
wpadał nikt, a telefon powtarzał odwróconą wersję naszej wieczornej rozmowy. Godziny ofiarowywane od przypadku do
przypadku, chwile, w których nasze głowy i tak były zajęte zupełnie czymś innym, tą pozorną wielością światów, która zawsze objawia się w pospolitej praktyce czynności nudnych i
uznanych za niezbędne, konieczne do życia, nawet do zbawienia. Jakże miękka była tarcza, którą się próbował osłonić! Miękka i zarazem szlachetna w porównaniu z naszymi trywialnymi
skorupami, w których mrowiliśmy się jak robaki. Naprzeciw
solidności naszego życia, tępej i nie stawiającej pytań, on ustawiał kruche usiłowania. Ci chłopcy zjawiający się o zmierzchu i
umykający rano, by zostawić go w podwójnej pustce: pełna popielniczka, próżne butelki po czerwonym winie, gramofon z
zepsutym wyłącznikiem i stukot płyty na ostatnim rowku,
gdzie nagrana jest tylko cisza. (s. 207-208)
Wasyl Bandurko scalił grupę, stworzył wspólnotę, ale ostatecznie pozostał sam. Zależny od wizyt swoich przyjaciół, czy mo323

że raczej dawnych przyjaciół, przesiaduje zamknięty w czterech
ścianach, nie mogąc sobie poukładać życia, będąc w ciągłym zawieszeniu między wczoraj a dziś i nie rozumiejąc dlaczego są one całkiem różne. Nie potrafi się pogodzić z nową rzeczywistością i w
ostatnim geście chęci uratowania tego, co było czy może aby zabić
nadzieję, proponuje wspólny wyjazd w góry. Jak kończy się ta historia dla każdego z bohaterów, ale co najważniejsze jak kończy się
dla Bandurki? Czy rzeczywiście Wasyl nie miał już żadnej nadziei
na uratowanie przyjaźni? I tym po co poszedł w góry była śmierć?
Mogłoby na to wskazywać jego odejście po opuszczeniu schroniska. Narrator z chorym Gąsiorem, który nie jest w stanie iść dalej,
zostają przy ogniu, a Bandurko za zgodą narratora odchodzi. Jednak jego końcowy powrót zaprzeczałby takiej tezie. Ostatecznie
Wasyl ginie. Ginie z powodu kłótni i zgrzytów w grupie, które tak
naprawdę nie są mocno umotywowane psychologicznie. Jako czytelnicy nie do końca wiemy, na czym polega problem w ich wspólnocie, dlaczego mężczyźni zamiast trzymać się razem, rozdzielają
się. Podobnie nie wiemy, co czują kolejno bohaterowie po śmierci
Wasyla i Kostka. Zostawiają oni ciała i odchodzą, by powrócić do
domu, by zakończyć wędrówkę. Biały kruk pozostawia wiele pytań
bez odpowiedzi. Może właśnie w tym tkwi siła tej na pozór prostej
historii. Z pewnością można powiedzieć, że jest to powieść o budowaniu męskiej wspólnoty opartej na twardych zasadach, których
należy ściśle przestrzegać. Odbudować tę wspólnotę ma transgresyjna wyprawa w góry, która okaże się przekroczeniem na kilku
płaszczyznach. Po pierwsze jest ona przekroczeniem granicy centrum i wkroczeniem na peryferie. Po drugie przekracza się niejako
to, co ludzkie, wkraczając w przestrzeń doskonałej natury czy też w
przestrzeń sakralną, po trzecie zostaje przekroczona granica życia i
śmierci. Jak może wyglądać zakończenie tak przekroczonych zakazów? Czy bohaterowie naprawdę mogą spokojnie wrócić do dawnego życia? Wydaje się, że tym razem tak.
Symetryczny, monotonny wir wsysał ludzi, lata i przedmioty, niósł je gdzieś w nie istniejące poprute niebo, a sypkie i
szorstkie okruchy spadały na nasze ślady, które jeszcze chwila,
i miały zniknąć. (s. 272)
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Zamiast zakończenia
Według Freuda twórczość literacka przypomina obronną
działalność psychiki, ze względu na to, że między światem a „ja”
zostaje umieszczony filtr fantazji, który zapobiega doznawaniu
przykrości przez odbiorcę. Tekst odsyła też do twórcy i jego nieświadomych fantazji, dzięki którym rozwiązuje on problemy swojej
podświadomości9. Bachtin doda, że można mówić o rzeczywistym
autorze oraz tym przedstawionym częściowo w utworze. Dostrzec
autora utworu, to wczuć się w cudzą świadomość. Każde słowo,
które wychodzi spod pióra autora, to intersubiektywny świat, nie
będący wyłączną jego własnością, ale też własnością innych. Słowo
to dramat na trzech aktorów – autora zewnętrznego, bohatera wykreowanego, który się uniezależnia i zaczyna żyć własnym życiem,
różnym od autora oraz odbiorcy, z którym autor wchodzi w dialog10. Jest to podstawa, która pozwala szukać autora w jego własnych tekstach, co dzieje się w przypadku Andrzeja Stasiuka.
Artysta rodzi się w wyniku buntu wobec tego, co zastał i co
nazywa się normalnym. Nie mieści się w horyzoncie zasad określanych przez społeczeństwo, dystansuje się względem tego, co
zastał i często ucieka w świat marginesu, znajdując tam jedyne
prawdziwe życie. I to nie tylko w świecie fikcyjnym, ale także realnym. Tak zrobili nie tylko bohaterowie powieści Stasiuka, ale sam
autor. Dla pisarza jego własnym sanktuarium stało się życie poza
kulturą dominującą, w Beskidzie. Stworzenie swojej samotni, gdzie
toczy się prawdziwe życie, było gestem odcięcia się od tego
wszystkiego, co proponuje współczesny świat na rzecz prawdy,
którą można znaleźć tylko z dala od kultury, bliżej natury. Zbliża
go to do tego, co można nazwać pierwotnym, dzikim. Pisarz wybiera ową dzikość, by opowiedzieć o sprawach fundamentalnych, a
jednocześnie odsłonić fałsz i rozwiać złudzenia, że literatura jest
czymś więcej niż życie. Bowiem literatura jest właśnie nim. Tylko
życiem i aż życiem. Stasiuk na podobieństwo swoich bohaterów
9 Z. Freud, Pisarz a fantazjowanie [w:] Teoria badań literackich za granicą: antologia t. II, cz.1, Kraków 1974, s. 508-517.
10 M. Bachtin, O metodologii literaturoznawstwa [w:] Współczesna teoria badań literackich za granicą. Antologia, t. IV, cz. 1, Kraków 1996, s. 88-98.
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będzie wciąż uciekać w miejsca i sytuacje, których nie da się opisać
w kategoriach, jakie stworzył dominujący dyskurs. Zarówno postaci z powieści Stasiuka, jak i sam autor, wymykają się łatwym interpretacjom i ostatecznym wnioskom. Rysuje się u nich wieczna
sprzeczność między pożądaniem a społeczeństwem. Podejmują
jakże trudną próbę opowiedzenia nam o tragicznej transgresji.
Streszczenie
Artykuł ten jest próbą usytuowania pisarstwa i bohaterów
powieści Stasiuka pt. Biały kruk w szerszym kontekście kulturowym przy użyciu przede wszystkim kategorii transgresji. Bohaterowie książki przekraczają najróżniejsze granice: fizyczne (centrum-peryferie), mistyczne (miasto-świat natury/góry), ontyczne
(życie-śmierć). Na tym przykładzie można wysnuć szerszą refleksję
dotyczącą pisarstwa Andrzeja Stasiuka jako pisarstwa przekroczeń.
Warto też zauważyć, że poprzez swoją postawę, inność, bohaterowie ci zmagają się nierzadko z brakiem akceptacji w przestrzeni, w
której przyszło im żyć, jak i wewnętrzną psychiczną, filozoficzną,
ale i społeczną samotnością.
Summary
This article is an attempt to location Stasiuk's writing and the
characters of the novel Biały kruk in a broader cultural context,
primarily using the categories of transgression. A book characters
exceed the various borders: physical (center-periphery), mystical
(city-world of nature ), ontic (life-death). In this example, we can
have a broader reflection on Andrzej Stasiuk's writing as
transgressions writing. It should also be noted that, by their
attitude, otherness, the characters struggle with the lack of
acceptance in the spaces where they live, as well as the internal
psychological and philosophical, but also a social loneliness.
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Aleksandra Paluch (UO)

Samotność mięsożercy. Wokół powieści „Mięso” Martina Harníčka
Martina Harníček w swojej powieści stworzył przerażający
świat. Miasto opisane w utworze nie zostało osadzone w konkretnym czasie i konkretnym miejscu, a zatem zyskuje uniwersalność.
Antyutopia przedstawia losy bohatera, którego imienia czy wieku
czytelnik nigdy nie poznaje.
Bezimienny bohater zamieszkuje przedziwne miasto, charakteryzujące się rozkładem i brakiem rozwoju. Pełno w nim wyburzonych budynków, ruin, zniszczonych obiektów, zaniedbanych,
zdewastowanych miejsc. Miasto ukazuje również rozpad społeczny. Wśród mieszkańców nie istnieją żadne więzi społeczne: nie ma
rodzin, ludzie są sobie obcy, jedyne, co ich łączy to poczucie strachu i głód. Samotne życie upływa tam na zdobywaniu pokarmu i
nieustannej walce o przetrwanie.
W mieście mało kto czuje się bezpieczny. Mieszkańcy w każdej chwili mogą zostać zaatakowani bądź przez współmieszkańców, bądź wszechobecnych uzbrojonych policjantów. Trudno też
jest się w nim schronić, a na pomoc innych nie można liczyć. Każdy
w tej antyutopijnej przestrzeni zdany jest tylko na siebie. Żyjąc w
mieście należy przestrzegać ustanowionych praw. Prawa te nie zostały nigdzie spisane, mieszkańcy po prostu znają je z obserwacji,
doświadczenia, często będąc świadkami działalności policjantów.
Karą za ich nieprzestrzeganie jest utrata życia. Ponadto nie ma tu
sądów, aresztowań czy przywileju obrony.
Aby nie łamać prawa należy nie nawiązywać więzi społecznych. Każda rozmowa, pomoc drugiemu człowiekowi, odezwanie
się do policjanta podlega karze śmierci. Mieszkańcy są bezimienni
dla siebie i dla innych. Jak pisze Józef Tischner: „Człowiek posiada
imię, bo zna siebie w swoim imieniu i identyfikuje siebie poprzez
swoje imię. Dlatego może on drugiemu oznajmić swe imię i w ten
sposób przedstawić mu się”1. W mieście bezimienni ludzie pozba1

J. Tischner, Filozofia dramatu, Kraków 2006, s. 223.
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wieni są tożsamości. Rodzicie nie utrzymują kontaktów ze swoimi
dziećmi, dzieci z rodzicami czy rodzeństwem. Matki zajmują się
potomstwem tylko dlatego, że podczas opieki dostają więcej kartek
na pożywienie. Gdy dziecko usamodzielni się, może samo odbierać
kartki, a tym samym nie jest już nikomu potrzebne:
Dziecko oznaczało dla kobiety tylko jedno – więcej mięsa.
Dlatego je chroniła, bo dopóki dziecko żyło, miała z niego korzyść,
kiedy jednak umarło, traciła prawo do zwiększonej ilości kartek na
mięso. (…) A jeżeli dziecko zmarniało, kobieta bez żalu porzucała
je przed domem, by zaraz zabrali je pomocnicy rzeźników, tak
samo jak każdą padlinę.
Jedno, co mogło wywołać w kobietach żal, to fakt utraty
większej ilości kartek. Takie prawo mogło być jednak szybko
przywrócone: w domach było dość mężczyzn, którzy jeśli tylko
mieli na to ochotę, mogli każdą z kobiet pokryć. A kobiety nigdy
się nie broniły: przecież coś podobnego także było zakazane!2
Jakakolwiek napaść na drugiego człowieka czy próba okradzenia go również są karane ubiciem. Jednak policjanci, którzy odkryli przestępstwo nie zajmują się dociekaniem, kto w tym zdarzeniu jest ofiarą a kto oprawcą. Zabici zostali wszyscy, którzy zwrócili na siebie ich uwagę.
Każdy dzień w mieście jest walką o przetrwanie. Walką, która
nosi zarówno znamiona instynktownego działania – zaspokajania
podstawowych potrzeb fizjologicznych oraz podporządkowania
się narzuconym regułom. Przetrwanie zależy od posiadania pożywienia. W mieście je się tylko mięso. O jego jakości decyduje ilość
posiadanych kartek. Jedno jest pewne – zawsze będzie to mięso
ludzkie.
Jedyne, co miasto zapewnia mieszkańcom, to dostęp do mięsa.
Kartki na mięso wydaje urząd, prawo do nich mają ci, którzy posiadają miejsce zameldowania. Z chwilą gdy dom głównego bohatera zostaje zburzony (miasto potrzebuje drewna na opał, który
również mieszkańcy mogą uzyskać za kartki, by przyrządzić mięso) następuje, jak pisze Joanna Czaplińska, jego inicjacja psychiczna. Zmuszony zostaje do myślenia o utrzymaniu się przy życiu –
2

330

M. Harníček, Mięso, przeł. J. Anderman, Warszawa 1989, s. 77.

wcześniej system zapewniał mu przetrwanie. Hala targowa, gdzie
mieszkańcy wymieniają kartki na mięso stanowi dla niego schronienie oraz ujawnia reguły rządzące światem – zależność między
donosicielstwem a władzą3. Mężczyzna staje się jednym z mętów,
ludzi stale przebywających na terenie targowiska, którzy wskazują
policjantom innych mieszkańców łamiących prawo, a za taką pomoc otrzymują pożywienie.
Całe dnie spędza na terenie hali i wskazuje policjantom ludzi,
którzy nie mają przy sobie kartek, bądź próbują kogoś okraść. Mężczyzna zmienia swój status społeczny. Pomimo tego, że nie posiada
już domu – a zatem nie przysługują mu kartki na mięso, może bezpiecznie przebywać w miejscu, które już samym widokiem i zapachem zachwyca mieszkańców. Czas spędzony w hali sprawia, że
wszystko to, co znajduje się poza halą zdaje się być jeszcze gorsze,
niż zanim zdecydował się w niej zostać:
Ponieważ spędziłem tam tyle czasu, więcej, niż kiedykolwiek
przedtem, moje powonienie przywykło do fetoru. W środku nawet
nie czułem, że wdycham tam inne wyziewy od tych, do jakich byłem przyzwyczajony w innym otoczeniu, w którym spędzałem
większość czasu. Przez to intensywniej zareagowałem na zwyczajne powietrze zewnętrznego świata.
Miasto cuchnęło fekaliami; nigdy nie poczułem tego tak mocno,
jak w tej chwili. Było to oszałamiające. I odrażające. Szybko zrobiłem
to, co zmusiło mnie do wyjścia z hali i znów pospieszyłem do jej wnętrza. Gdy wszedłem, z rozkoszą zachłysnąłem się zatęchłym, ale przyjemnym powietrzem. Zdecydowałem teraz, że będę wychodził z hali
jak najrzadziej. Tylko tutaj mogło mi być dobrze4!
Całkowicie zmienia się jego postrzeganie rzeczywistości. Otaczający go, znany świat, dzieli na ten będący halą oraz znajdujący
się poza nią. Z czego ten drugi jest odpychający i nie ma mu nic do
zaoferowania. Hala targowa w przeciwieństwie do domu, w którym wcześniej mieszkał, stała się czymś więcej niż tylko schronieniem:
J. Czaplińska, Dziedzictwo robota. Współczesna czeska fantastyka naukowa,
Szczecin 2001, s. 155.
4 M. Harníček, dz. cyt. s. 46.
3
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Gdy znów przyszedłem do trzeciej klasy i znalazłem się w jej
przestrzeni, wszystko jakby tchnęło ufnością, jakby dawało mi
znać: do tego miejsca przynależysz! A ja przyjąłem to zapewnienie
z wdzięcznością5.
Przebywając w hali należy wspólnoty, a z powodu zaspokojonego pragnienia – odczuwa wyższość nad innymi mieszkańcami:
Hala targowa!
Jak słodko sobie teraz powtarzałem te słowa. Hala targowa!
Kraina obfitości i spokoju!
Z poczuciem swej wyższości spędziłem potem resztę dnia,
przechadzając się po trzeciej klasie, na jakąś chwilę zaszedłem nawet do drugiej klasy, gdzie się nacieszyłem patrzeniem na świeże
mięso wycofane z pierwszej klasy. Rozkoszowałem się owocami i
ilekroć wykazywałem policjantom, że posiadam kartkę, robiłem to
z poczuciem wspólnoty i jedności z nimi
Wieczorem kładłem się zadowolony, z wiarą w następny
dzień6.
Hala jest miejscem, którego statut w pełni rozumie, w odróżnieniu od pozostałej przestrzeni miejskiej. I nie jest to jedynie indywidualne odczucie. Mieszkańcy doświadczają tego obiektu w
pewnym sensie uniwersalnie. Teren targowiska jest dla nich równoznaczny z bezpieczeństwem, dobrobytem i szczęściem. Znaczenie hali przez osoby w niej przebywające jest odczytywane i doświadczane w ten sam sposób, a zatem można mówić tu o pojęciu
„ducha miejsca” (genius loci)7.
Główny bohater jednak przez swoją nieuwagę traci możliwość
przebywania w hali targowej, ponadto by ocalić życie, musi uciec z
miasta. Jego niemająca sensu wędrówka doprowadza go do osady
– miejsca zamieszkiwanego przez ludzi o całkowicie innych poglądach, będących jego przeciwieństwem – wegetarian, którzy sprzeciwiają się zasadom i regułom panującym w mieście. Potrafili przezwyciężyć samotność i dzięki temu żyją w bezpieczeństwie, miłości
i szczęściu.
Tamże, s. 47.
Tamże, s. 53.
7 M. Lewicka, Psychologia miejsca, Warszawa 2012, s. 33.
5
6
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Powieściowe miasto jest przestrzenią pozbawioną wyboru.
Nie można o niej powiedzieć, że dla człowieka w niej przebywającego, staje się bytem rozumianym. Według filozofii prawdy bycia
Heideggera okolica (a zatem miejsce wyróżnione ze względu na bycie ludzkie) jest terminem pozwalającym mówić o bliskości człowieka wobec prawdy. Jak pisze Hanna Buczyńska-Garewicz: „bez
rozumienia nic się okolicą stać nie może, bo nie może wyjść ze
swego stanu obcości i oddalenia”8. Świat anonimowego bohatera
powieści początkowo mieści się jedynie w granicach miasta, a raczej miejscach, które w tej przestrzeni zna. Bohater nigdy nie zastanawia się nad tym, czy miasto ma granice, czy poza miastem coś
istnieje, czy są tam inni ludzie. Liczy się dla niego jedynie to, co tu i
teraz, to, co zapewni mu przeżycie.
Trudno też nazwać jego „mieszkanie” w mieście byciem w
sensie hermeneutycznym. Początkowo posiada dom – czyli tymczasowe schronienie, a przede wszystkim – prawo do otrzymania
kartek na mięso, jednak nawet wtedy nie można mówić, że bohater
zamieszkuje dane miejsce. Heidegger i Bachelard za zamieszkiwanie uważali relację człowieka z przestrzenią będącą związkiem duchowym a nie fizycznym. Według Bachelarda schronieniu musi
towarzyszyć trwałość i stabilność. To, co nie jest trwalsze od nas,
nie ma zdolności chronienia. Dom zapewnia sferę prywatności,
intymności, osobności otaczającej człowieka9. W początkowym
fragmencie powieści bohater mieszkanie w domu nazywa wegetowaniem, stanowi on dla niego jedynie miejsce zapewniające minimum bezpieczeństwa, ale nie odczuwa przywiązania ani do
współmieszkańców, ani do samego budynku.
Miasto przedstawione w powieści jest obrazem daleko posuniętego rozkładu:
Ludzie żyjący w drewnianych domach stale byli zagrożeni
tym, że nagle pojawią się specjalne patrole policyjne, patrole mające
rozkaz dostawy drewna do magazynów. Drewnianych domów

H. Buczyńska-Garewicz, Miejsca, strony, okolice. Przyczynek do fenomenologii
przestrzeni, Kraków 2006, s. 27.
9 Tamże, s. 222-224.
8
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pozostało jednak bardzo niewiele, nasz domek był jednym z ostatnich i dziwiłem się tylko, że mógł ujść uwadze urzędu.
W końcu i tak przyszedł jego czas10.
Władze dostarczały mieszkańcom mięso oraz opał. Z powyższego opisu wynika, że drewno pozyskiwano już jedynie z wybudowanych dawniej domów. Miasto nie rozwijało się, nie zajmowało się produkcją, pozyskiwaniem potrzebnych do rozwoju surowców. Było ruiną dawnej rzeczywistości, która w pewnym momencie zatrzymała się w miejscu. Wraz z brakiem postępu nastąpiła
dehumanizacja prowadząca do zezwolenia na kanibalizm, kanibalizm, który popierały władze, a nawet same go prowokowały.
Centralne miejsce w topografii miasta stanowi hala targowa.
Codziennie mieszkańcy uprawnieni do odbioru mięsa w samotności opuszczają swoje domy i narażają się na utratę życia – mogą stać
się ofiarą wygłodniałych współmieszkańców bądź zostać ubici
przez wszechobecnych policjantów i trafić jako towar na teren targowiska. Dla bohatera powieści hala jest miejscem niemal świętym.
Tylko tu ma pewność, że nikt go nie zaatakuje, by odebrać mu mięso. Dariusz Kulas podejmując zagadnienie wpływu domu na kondycję człowieka pisał, że „przestrzenią człowiekowi najbliższą jest
dom. Wszystkie drogi człowieka przez świat mierzą się odległością
od domu”11. Najbliższą przestrzenią dla mieszkańców miasta nie
jest dom, który w każdej chwili może zostać wyburzony, bądź w
którym mogą zostać zabici przez współlokatorów. Targowisko to
główny punkt odniesienia przestrzennego w mieście. Ono pozwala
na orientację w terenie i jest celem każdej wędrówki.
Wbrew swojej woli mężczyzna trafia do miejsca, które jest całkowitą przeciwnością miasta. Przestrzeń miejska charakteryzuje się
rozpadem, samotnością, brakiem i zniszczeniem. Poza miastem
świat wygląda inaczej. Przestrzeń składa się z przyrody: lasów,
strumieni, zwierząt. I właśnie wśród tego naturalnego bogactwa
istnieją osady. Ich założyciele byli uciekinierami z miasta, którzy
widząc zmieniającą się rzeczywistość, nie chcieli być jej częścią.
Opuścili dotychczasowe miejsce zamieszkania i znaleźli nowe, by
10

M. Harníček , dz. cyt., s. 12.
D. Kulas, Dom – to, co istotne, „Anthropos” 2011, nr 16-17, s. 61.
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móc żyć według zasad, norm, praw, które wcześniej znali, a które
w mieście przestały obowiązywać.
Osadnicy nie stosują przemocy, nie ma u nich policjantów,
każdy za swoje czyny odpowiada przed sobą. Zakładają rodziny,
wytwarzają narzędzia, dbają o domostwa, tworzą wspierające się
społeczności. A przede wszystkim – nie jedzą mięsa zarówno ludzkiego, jak i zwierzęcego. Mieszkańcy osad nie myślą tylko o sobie.
Starają się ocalić również mieszkańców miasta. Organizują wyprawy i namawiają ludzi do zamieszkania z nimi. Pomagają tym, którzy z różnych powodów nie mają swojego miejsca. Żyją według
zasad, które pozwalają na rozwój oraz opierają się na poszanowaniu drugiego człowieka.
Osady są całkowitą przeciwnością miasta. To, że władze miasta nigdy nie odważyły się na przeciwstawienie osadom, np. poprzez walkę, świadczy o tym, że dla społeczności miejskiej nie został przewidziany jakikolwiek rozwój, jej przeznaczeniem jest powolne wyniszczenie samej siebie.
Hanna Buczyńska-Garewicz zwróciła uwagę na odpowiedzialność człowieka za przestrzeń, w której przebywa: „To, gdzie
przebywamy, stanowi też o tym, kim jesteśmy”12. Osadnicy nie zapominają o mieście, dbają o to, by jego przede mieszkańcy przede
wszystkim zrozumieli, że życie nie polega jedynie na spożywaniu
mięsa i byciu samotnym. To właśnie pomoc drugiego człowieka ma
sprawić, że możliwe będzie uwolnienie się od tego straszliwego
uzależnienia. Bohater powieści był bardzo związany z miastem13 –
na tyle, że nie potrafił odnaleźć się w innej przestrzeni. Istotą wędrówki człowieka jest otwartość na nieprzyswojone jeszcze treści i
jakości miejsc. Ten, kto nigdy nie zamieszkiwał u siebie, kto nie zna
horyzontu swojego miejsca/domu, nie będzie chciał szukać tego, co
dalej. Odcinanie się od szerokiego horyzontu, niemożność podjęcia

H. Buczyńska-Garewicz, dz. cyt., s. 38-39.
Przywiązany nie na zasadzie „zamieszkiwania”. Jego doświadczenia
związane z miastem wynikają z uzależnienia. Uczestnictwo d nowych doznaniach, nowym, odmiennym poznaniu uniemożliwia mu chorobliwa (z perspektywy czytelnika i powieściowych osadników) chęć spożycia mięsa. Przebywając w osadzie nie jest głodny, ale jest uzależniony.
12
13
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wędrówki są zawsze znakiem bezdomności14. Dlatego bezimienny
mieszkaniec tak naprawdę nigdzie nie zamieszkuje. Jego obecność i
dotychczasowe życie w mieście można określić mianem jedynie
zakorzenienia, samotnego zakorzenienia. „Zakorzenienie tym się
różni od zamieszkiwania, że brak mu charakteryzującej to ostatnie
samodeterminacji i towarzyszącej jej niezbywalnie otwartości na
inność i nowość (…). To stan odcinający od wielorakiej różnorodności przestrzeni, a jedynym jego efektem może być klaustrofobia”15. Osada jest opozycją miasta, w którym działania bohatera
ograniczały się do codziennej walki o życie, nie było w nim miejsca
na miłość, przyjaźń, zaufanie, w końcu – dobro. Nie dostrzegał potrzeby, możliwości zmiany. Nie oznacza to, że godził się na swoją
sytuację. Ucieczka świadczy o tym, że chciał sprawić, by wiodło
mu się lepiej, wiedział przecież, że w mieście nie zdobędzie już pożywienia. Jednak nie potrafił doświadczyć dotychczasowej przestrzeni w inny sposób, taki, który umożliwiłby mu otwarcie się na
to, co mieli do zaoferowania osadnicy.
Według Joanny Czaplińskiej, Harníček nakreślił wizję społeczeństwa funkcjonującego w zaklętym kręgu, zjadającego się nawzajem. Wypracowana w człowieku przez system konieczność jedzenia mięsa, uczyniła go niemal uzależnionym. Uzależnienie to
bohemistka określa mianem „kanibomanii”16. Mieszkańcy miasta
rodzą się tylko po to, by stać się towarem. Zygmunt Bauman konsumowanie przyrównał do niszczenia. Żadne społeczeństwo nie
może obejść się bez tych, którzy produkują rzeczy przeznaczone do
konsumowania.17 A skoro w mieście nie istnieje żaden proces produkcyjny a mieszkańcy, aby przeżyć, muszą zaspokajać podstawowe potrzeby fizjologiczne, to pełnią role i konsumenta i producenta. Dlatego dla tej przestrzeni nie ma przyszłości, a jej przeciwieństwem są rozwijające się osady. Osada to również element,
który wskazuje na przeszłość. Założyli ją ludzie, którzy opuścili
H. Buczyńska-Garewicz, dz. cyt., s. 40.
Tamże, s. 43-44.
16 J. Czaplińska, dz. cyt., s. 153.
17 Z. Bauman, Praca, konsumpcjonizm i nowi ubodzy, przeł. S. Obirek, Kraków
2006, s. 54-55.
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miasto z powodu zachodzących w nim zmian. Są dowodem na to,
że dawniej istniało w nim coś więcej niż tylko głód.
Osadnicy otaczają bezimiennego uciekiniera opieką i dobrocią. Troszczą się o to, żeby nabrał sił i z czasem przystosował do
życia w ich społeczności. Jednak mężczyzna cały czas czuje się niekomfortowo. Przeszkadza mu niemalże wszystko: to, że ludzie ze
sobą rozmawiają, matki i ojcowie wychowują swoje dzieci, nie może znieść samku warzyw i owoców, a przede wszystkim odczuwa
niepohamowaną żądzę zjedzenia mięsa.
Nie przeraża go, że podczas gwałtu zabił opiekującą się nim
Annę – córkę Beniamina, w domu którego przebywa. Stwierdza, że
poszczęściło mu się: zaspokoił swoje potrzeby seksualne i zdobył
mięso. Gdy już się nasycił zauważa, że obserwuje go ojciec dziewczyny. Nadal bezimienny bohater zostaje wypędzony z osady i musi samotnie wrócić do miasta. Znowu pokonuje tę samą drogę, jednak cel
jest inny, to nie walka o przetrwanie, ucieczka przed policjantami, ale
chęć zemsty, a także odkupienia popełnionych w mieście win. Bohater dwukrotnie odbywa wędrówkę, przekracza granicę, jednak za
każdym razem jego motywacja jest zupełnie inna. Za pierwszym razem ucieka z miasta, by ratować swoje życie, za drugim razem samotna wędrówka jest konsekwencją zmarnowanej szansy na lepsze
życie. Co ważne: jego decyzje nigdy nie są przemyślane i nie wynikają
z potrzeby poszerzenia horyzontów – odnalezienia, zrozumienia nowego miejsca. Wędrówka nie powinna polegać jedynie na oglądaniu
rzeczy i zdarzeń, ale na próbach zrozumienia ich sensu18. Tak w mieście, jak i w osadzie nie potrafił zamieszkiwać.
Miasto nie dawało mu wyborów – ograniczając licznymi zakazami, ale zakaz spożywania mięsa obowiązujący w osadzie również sprawiał, że mężczyzna nie czuł się w tej przestrzeni dobrze.
Ucieczka z miasta była możliwością zmiany. Droga jawi się tu jako
symbol odrodzenia, ale aby narodzić się na nowo trzeba wiedzieć,
czemu ta przemiana ma służyć. Wędrówka do osady, świadoma
czy nie, związana jest z życiem, ale powrót do miasta oznacza zawsze śmierć. Do miasta nie wraca się po życie – wraca się po to, by
wkrótce stać się pokarmem.
18

H. Buczyńska-Garewicz, dz. cyt., s. 150.
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Jednak to wbrew logice właśnie w powrocie bohater upatruje
dla siebie szansę. Opowie o osadzie, która z pewnością zostanie
zlikwidowana przez miasto (miasto potrzebuje przecież pokarmu,
zaś policjanci ubijają każdego, kto sprzeciwia się obowiązującym
prawom). Uświadamia sobie, że popełnił błąd, odzywając się do
policjantów w chwili, gdy ma go przebić pierwsza dzida. Za nią
wbijane są kolejne. Umierając, wie, że w końcu legalnie trafi do
wymarzonej pierwszej klasy hali targowej, zaopatrującej mieszkańców w najbardziej świeże mięso:
Były to ostatnie chwile, które przeżywałem i jasno widziałem
przed sobą swoją przyszłość i wiedziałem, że wkrótce na pewno
znajdę się w hali targowej, w jej pierwszej klasie, tak, jak tego zawsze pragnąłem.
Tego byłem całkowicie pewny, wcale mnie to jednak nie cieszyło19.
Mieszkańcy miasta są jedynie pokarmem, ich życie nie będzie
trwało długo. Umrą z głodu, zostaną ubici lub zamordowani przez
innych wygłodniałych ludzi. Rzeczywistość ukazana w powieści
byłaby kolejnym stadium, a może nawet ostatnim etapem istnienia
miasta. Wraz z wyburzeniem ostatniego drewnianego domu, szansa na przetrwanie w mieście stanie się bardzo mała. A na pewno
nie zwiększy jej brak więzi społecznych, życie w samotności – z
wyboru i z konieczności oraz pespektywa rychłej śmierci. Miasto
jako twór pozbawiony wszystkiego tego, co ludzkość zdołała wykształcić na przestrzeni wieków, skazane jest na wyniszczenie.
James Gibson wszystkie możliwości działania obecne w środowisku i zależne od danych jednostek określił mianem afordancji
(affordances). Znaczenie domu nie sprowadza się jedynie do zapewnienia schronienia i bezpieczeństwa. Gwarantuje odpoczynek,
można w nim zaspokoić potrzeby społeczne, intelektualne itd.
Konkretny dom będzie obdarzony większym znaczeniem, im więcej afordancji będzie zawierał20. Podobnie jest z przestrzenią miejską, która powinna nie tylko umożliwić zaspokajanie potrzeb
mieszkańców związanych z głodem, lecz również umożliwiać im
spełnianie wyższych potrzeb: nawiązywanie więzi międzyludz19
20
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M. Harníček, dz. cyt., s. 88.
M. Lewicka, dz. cyt., s. 34-35.

kich, tworzenie lokalnych społeczności, zakładanie rodzin, kultywowanie tradycji, itd. Dla czytelnika dom i miasto bohatera powieści nie spełnia oczekiwań związanych z uniwersalnym pojmowaniem tego miejsca. Przestrzeń ta nie daje nawet schronienia, ale sama jest zagrożeniem.
Harníček ukazał, jak ważne są więzi społeczne, gwarantujące
poczucie bezpieczeństwa, stabilność, szczęście, spełnienie, miłość.
Człowiek samotny nie jest w stanie przetrwać wśród przemocy,
agresji, niesprawiedliwości, niebezpieczeństwa, niezrozumienia.
Antyutopijne miasto to przestroga przed bezrefleksyjnym zapatrzeniem się w konsumpcjonizm, potrafiącym odebrać człowiekowi
wszystko to, co odróżnia go brutalnego zezwierzęcenia.
Streszczenie
Powieść Mięso Martina Harníčka zmusza czytelnika do refleksji nad konsumpcją, która zdominowała życie ludzkie. Jest ona
czynnikiem decydującym o przetrwaniu. Antyutopijna przestrzeń
zwana ,,miastem” nie składa się z wielu elementów. Jest raczej obrazem samo destrukcji. Jej mieszkańcy pragną jedynie przeżyć, a to
zapewni im tytułowe mięso. Zasady obowiązujące w mieście wykluczają zakładanie rodzin, tworzenie więzi społecznych. Mieszkańcy, choć nie zdają sobie z tego sprawy, są samotni. Ich samotność jest na tyle głęboka, że nie potrafią współistnieć z innymi i
doprowadza do swoistej dehumanizacji.
Summary
Solitude of a meat-eater – around Martina Harníček’s novel Meat
Martina Harníček’s novel Meat pushes a reader to an afterthought about consumption which has dominated human’s life. It
is the factor which decides about human’s survival. Anti-utopian
space called “the city” does not consist of many elements. It is
rather a picture of self-destruction. The only thing its citizens crave
for is survival, and it can be assured by the mentioned meat. Rules,
that must be obliged, exclude having families, creating social
bounds. The citizens, even though they do not realize it, are lonely.
Their loneliness is so deep that they cannot coexist with others and
it leads to a specific dehumanization.
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Bartłomiej Kuczkowski (UMK)

Samotność jako droga do przebaczenia i zbawienia.
O Marino Falierim Marii Konopnickiej
Wstęp
Na interesujące nas przy okazji konferencji zestawienie „samotności z wyboru” i „samotności koniecznej” chciałbym spojrzeć
nieco inaczej, nie odchodząc jednak w stronę abstrakcyjnych naukowych typologii. Interesuje mnie człowiek, który doświadcza
samotności koniecznej – sytuacji przymusowego odosobnienia – i
aksjologiczna kwalifikacja tej samotności. Słowem: samotność dobra czy samotność zła? Pozytywna czy negatywna? Ten podział
pojawia się w literaturze przedmiotowej dotyczącej fenomenu samotności1, jednak zauważyć można, że dyskutanci skupiają się często na destrukcyjnym wpływie samotności na człowieka. Niekiedy
przyjmuje się taką definicję samotności, która wręcz ogranicza się
do cech negatywnych; czyni tak chociażby Józef Rembowski w
swoim klasycznym opracowaniu tematu:
Samotność jest złożonym i wielowymiarowym, psychospołecznym doświadczeniem człowieka, występującym pod różną postacią i ze złożonym natężeniem. Jest to nieprzyjemne uczucie, pojawiające się na skutek niezgodności pomiędzy oczekiwaniami a
realnymi możliwościami. Należy do stanów emocjonalnych, w których jednostka jest świadoma izolacji od innych osób i niemożności
działania na ich korzyść. Może pojawić się także na skutek utraty

Określenia te nie są oczywiście jednoznaczne – trudno uznać samotność jako
taką za tylko złą lub wyłącznie dobrą – zob. na ten temat: P. Domeracki, Związki
samotności z kontemplacją w perspektywie filozoficznej, „Kultura i Edukacja” 2008, nr 1, s.
7–34. Jak precyzuje ten badacz w innym tekście, „przez samotność rozumie się rejestrowany świadomością i odczuwany afektywnie stan pozostawienia samemu sobie.
Kwalifikator »zły«, zastosowany do tak pojętej samotności, oznacza taką samotność,
która, w mniejszym lub większym stopniu, destrukcyjnie wpływa na podmiot i jako
taka jest przezeń percypowana” – tenże, Zła samotność. W kręgu malistycznych koncepcji samotności, [w:] Koncepcje i problemy filozofii zła, pod red. R. Wiśniewskiego i M.
Jaranowskiego, Toruń 2009, s. 142–143.
1
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kogoś bliskiego i oczekiwania na kogoś, kto mógłby zapełnić powstałą pustkę2.
Wydaje się, że pochylenie się nad tzw. dobrą samotnością to
zadanie dla nauki trudniejsze – należy tutaj sięgać po opracowania
bliższe choćby teologii. Ksiądz Henryk Seweryniak podejmuje na
przykład temat samotności istotowej3 – dotyczy ona specyficznie
ludzkiego sposobu przeżywania i doświadczania świata. Każdy z
nas powinien uświadomić sobie własną niepowtarzalność i samodzielność doświadczenia – nikt inny nie przeżyje nic za nas. Odpowiednio głębokie i świadome przeżycie samotności istotowej
prowadzi nas wprost do harmonii, ładu, spokoju duszy.
Pozostając w obszarze dobrej samotności, chciałbym skupić
się na konkretnym bohaterze literackim – nie doprowadzi to, rzecz
prosta, do przedstawienia problemu w skali makro, może natomiast stać się przedmiotem inspirującej dyskusji nad niebanalnym
ujęciem fenomenu samotności. Zawdzięczamy je Marii Konopnickiej, autorce niezwykle zresztą wrażliwej na tego rodzaju doświadczenia. Jeden z badaczy prozatorskiej części jej twórczości stwierdza nawet, że „w utworach Konopnickiej tylko konfrontacja z samotnością i próba wpisania jej do swego idiolektu, wypowiedzenia
jej i przepracowania – uwalnia od dręczącej świadomości klęski”4.
Odczytajmy zatem utwór mało znany, dziś niemal zapomniany –
Marino Falieri5.
Siedm dni ma Falieri, w te lochy rzucony,
Do rozmyślań o śmierci i grzechach żywota.
Więc pierwszego dnia myśli o zdradzie swej żony,
W mur bije głową, klątwy na niewierną miota.
Drugiego – kipi zemstą, pięść rani o wrota,
Łańcuch żelazny targa wściekłemi ramiony…
J. Rembowski, Samotność, Gdańsk 1992, s. 33.
H. Seweryniak, Dobra i zła samotność, „Więź” 1997, nr 10, s. 34–41.
4 D. M. Osiński, O samotności wbrew samotności – Konopnicka i Orzeszkowa w
miniaturze (prozą), [w:] Dwie gwiazdy, dwie drogi. Konopnicka i Orzeszkowa – relacje
różne, pod red. E. Ihnatowicz i E. Paczoskiej, Warszawa 2011, s. 141.
5 M. Konopnicka, Marino Falieri, [w:] Poezye. Wydanie zupełne, krytyczne, t. 4.,
oprac. J. Czubek, Warszawa [1915], s. 16.
2
3
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W trzecim dniu ucichł. Myśli – jak kruchą jest cnota
Niewiast i jakie zdrada cudne ma osłony!
Czwartego – w oczach kosa błysnęła mu złota
I łona alabastry ze śnieżnemi grony…
Więc jak robak się wije, tęsknotą dręczony.
W dniu piątym – przebaczenia śle niewiernej wota,
W szóstym ją najsłodszemi przyzywa imiony…
W ostatnim śmierć mu kryje wizja – jej pieszczota.

1. Decapitati pro criminibus
Powstanie interesującego mnie utworu wiąże się z podróżą
Marii Konopnickiej do Włoch. Zrodzone w wyniku tego doświadczenia pierwsze refleksje zawarła autorka Mendla Gdańskiego w tomie stanowiącym jej książkowy debiut prozatorski. – wydanych w
roku 1884 Wrażeniach z podróży6. Widziała pisarka lochy więzienne
weneckiego Pałacu Dożów, a największe wrażenie wywarła na niej
postać zgilotynowanego Marino Falieriego:
Kaganek dogasał prawie, więc przewodnik mój podniósł go i
płomykiem wodził po ścianach, które nosiły na sobie ślady rąk mury drapiących i głów o kamienie tłuczonych; a potem matę z żelaznych prętów, co w lochu na ziemi leżała, nogą pchnął i rzekł z naciskiem: Marino Felieri [!].
O ziemio! Pókiż ty z myśli ludzkiej będziesz robić kreta, co
krwawe ścieżki ryje w mózgach skazańców zamkniętych w ciemnicy. Tajemna praca lochów mściwa jest i okropna; […] Nie chcę odbierać chleba tym zacnym oprowadzaczom, nakręconym jak pozytywka, od dojścia męskich lat aż do śmierci – których twarz znudzona pokazuje, iż lira mają za największe arcydzieło sztuki, a których martwy palec całymi godzinami kieruje wzrokiem twoim z
sztywnością automatu.
„Oto portrety Dożów, oto tryumfy Dandola, oto wzięcie
Stambułu, bitwa pod Lepantem, zdobycie Zary, Cataro, Tyru; oto

O dziejach wydawniczych tego tomu szkiców informuje nota edytorska
pierwszego tomu Pism zebranych Konopnickiej pod redakcją Aliny Brodzkiej –
zob. M. Konopnicka, Wrażenia z podróży. Cztery nowele, Warszawa 1974, s. 514 i n.
6
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powrót Contariniego spod Chioggia, oto Mocenigo pod Dardanelami, Wenecja z Lwem, Wenecja świat godząca, Wenecja…”
Myślisz, że skończył? – Gdzie tam! On tylko tchu nabiera. […]
Na Boga! Niech on gada sobie, a ty odwróć oczy od tryumfów tych
i pójdź ze mną stanąć przed tablicą Falieri’ego, na której widać żałobny napis: decapitati – a potem na balkon wyjdźmy patrzeć na
błękit zatoki wiatrem muskanej, gdzie San Giorgio i Giudecca rzucone są oczom naszym. Tam będziem myśleć o wielkościach ziem i
o jej nędzach, aż nas ukołyszą morza szumy7.
Wizyta miała miejsce w 1882 roku. Krótko po niej, rozmyślająca dość intensywnie o straconym doży, Konopnicka napisze z Wenecji do stryja, Ignacego Wasiłowskiego, o wrażeniu z pobytu w
podziemiach: „Ciemnice to straszne, bez okienka najmniejszego,
czarne z murami odrapanymi, jakby kto o nie ręce krwawił i rozbijał głowę. Byłam w lochu, gdzie przez 14 dni przed krwawą swoją
egzekucją siedział Marino Falieri”8. Postać ta zapaść musiała w
pamięć Konopnickiej głęboko, bowiem w wydanym w 1901 roku
tomie Italia, w grupie utworów opatrzonych wspólnym mianem
Sonetów włoskich, umieściła wiersz, którego bohaterem tytułowym
uczyniła właśnie nieszczęsnego księcia.
By należycie zrozumieć sytuację tej niebanalnej postaci, przypomnieć należy podstawowe fakty historyczne. Doża, czyli książę,
był naczelnikiem Republiki Weneckiej, państwa istniejącego aż
przez dziesięć stuleci, od VIII do końca wieku XVIII. Wybierany
dożywotnio, przewodniczył Senatowi, czyli izbie wyższej weneckiego parlamentu, zajmującej się sprawami zagranicznymi i finansowymi państwa. Zasiadał również w Signorii – organie zarządzającym i wykonawczym, a także brał udział w obradach Wielkiej
Rady, składającej się z przedstawicieli najznamienitszych rodów w
Wenecji – w gruncie rzeczy władzę miał jednak niewielką, ograniczoną do sprawowania funkcji reprezentacyjnych9. W 1354 roku na
Tamże, s. 104–106.
M. Konopnicka, Listy do Ignacego Wasiłowskiego, opr. J. Nowak, Warszawa
2005, s. 94–95.
9 Bardziej szczegółowych wiadomości o ustroju i kompetencjach poszczególnych organów Republiki Weneckiej dostarcza nam publikacja Wacława Szyszkowskiego – Wenecja. Dzieje Republiki 726–1797, Toruń 1994. Powyższy wywód
7
8
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dożę wybrano 76-letniego, zasłużonego dla państwa weneckiego
obywatela – Marino Falieriego. Dziś pamięta się o nim jednak nie
przez wzgląd na działalność dyplomatyczną:
Niestety, miał niepohamowany temperament i brak umiejętności panowania nad sobą. Spoliczkował na przykład w 1339 r. biskupa Treviso za spóźnienie się duchownego na procesję. Jak opisują kronikarze, dramat miał się rozpocząć od ujawnienia przez
dożę umieszczonego na tronie książęcym napisu o treści uwłaczającej czci dogaressy. Wkrótce wykryto sprawcę, którego Quarantia,
działająca w charakterze sądu, potraktowała niezwykle łagodnie,
uwzględniając m.in. młody wiek oskarżonego. Falier uznał ten wyrok za jawną obrazę jego godności książęcej. Następne wydarzenia
doprowadziły dożę do przekonania, że otaczający go dygnitarze
Republiki działają wyraźnie na jego szkodę. Wkrótce, opanowany
wyjątkową wściekłością i niezdrową ambicją, postanowił zawiązać
spisek dla obalenia ustroju i obwołania go przez lud księciem Wenecji. […] Czujna Rada Dziesięciu [organ strzegący politycznego
bezpieczeństwa państwa – B.K.] zareagowała natychmiastowo. Po
drobiazgowym śledztwie ustalono winnych. Większość z nich skazano na powieszenie. Doża został poddany specjalnej procedurze
sądowej. Sądzony był przez komplet sędziowski, powiększony o
przedstawicieli dwudziestu wielkich rodów weneckich. Przyznał
się do winy i poprosił o najwyższy wymiar kary. Na wewnętrznym
podwórcu Pałacu Dożów wykonano wyrok przez ścięcie. Przed
egzekucją skazaniec prosił Republikę o przebaczenie, po czym –
bez oporu – złożył głowę na pniu katowskim10.
Nie dziwi zatem zainteresowanie postacią niepokornego Włocha. Konopnicka nie wspomina w ogóle o politycznej motywacji
czynu skazanego, chcącego powiększyć zakres praw książąt. Skoncentrowała się, z korzyścią dla wymowy wiersza, wyłącznie na tragedii doży jako jednostki. Skąd wzięła się zatem w sonecie postać
dogaressy? Do odpowiedzi na to pytanie przybliżyć mnie może

skonstruowałem na bazie Słowniczka terminów dotyczących ustroju i życia Wenecji –
tamże, s. 295–297.
10 Tamże, s. 122.
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świadomość, że Konopnicka nie była odosobniona w swym zainteresowaniu Falierim.
Sonet Konopnickiej światło dzienne ujrzał dopiero we wspomnianym już wydaniu z roku 190111. Z kolei cytowany przeze mnie
list do stryja datowany jest na 15 września 1882 roku, co oznacza,
że wiersz powstać mógł na przestrzeni niemal dwudziestu lat.
Wiadomość ta stanowi istotne niebezpieczeństwo dla hipotezy, że
na Konopnicką oddziałały wyłącznie wspomnienia z podróży.
Wydaje się, iż podpowiedzi szukać można wśród dzieł literatury
romantycznej. W lipcu roku 1820 słynny George Gordon Byron
kończy pisanie dramatu Marino Faliero, Doge of Venice, an Historical
Tragedy. Sztuka o doży weneckim została udostępniona polskiemu
czytelnikowi w 1889 roku, w przekładzie Feliksa Jezierskiego12.
Czy zorientowanej w klasycznym kanonie literatury Konopnickiej tekst Byrona był znany? Nie można tego wykluczyć. Znała
najprawdopodobniej dramat Manfred, napisany przez Anglika o
trzy lata wcześniej13. Byrona jako twórcę poważała z pewnością,
dała zresztą temu wyraz w swym pisanym oktawą poemacie erudycyjnym Imagina, w którym nazwisko autora Giaura trzykrotnie
pojawia się w tekście w pozytywnych konotacjach14. Jawił się
Utwór nie znalazł się we wcześniejszych wydaniach poezji Konopnickiej
(Poezye, Warszawa 1981; Poezye. Serya druga, Warszawa 1883; Poezye. Serya trzecia,
Warszawa 1887). Potwierdza to również obszerny dodatek krytyczny Jana
Czubka – nie znajdziemy w nim wzmianki, jakoby zachował się pierwodruk
Marino Falieriego opatrzony konkretną datą wcześniejszą, lub by wiersz ukazał
się w prasie, choć dotyczy to wielu innych Sonetów włoskich – zob. M. Konopnicka, Poezye. Wydanie zupełne…, s. 260 i n.
12 G. Byron, Dramaty, t. 2, Warszawa 1986, s. 755.
13 Świadczy o tym list Teofila Lenartowicza do Konopnickiej, pisany z Florencji 25 grudnia 1886 roku, w którym nadawca odwołuje się właśnie do utworu
Lorda jako wspólnego dla obojga poetów punktu odniesienia: „Wielki Byron
podsłuchał przekleństwo duchów, a przypominasz sobie, Pani, jakie one rzucają
na śpiącego Manfreda: «Żyj!...»” [podkr. B. K.] – M. Konopnicka, Korespondencja,
t. 1, Wrocław 1971, s. 74.
14 Konkretnie: „Ten o Mussecie nie wiedział ni nerwach, / Ni o Byrona fantastycznej muzie” (pieśń VII, w. 9–10), „Heine w ojczyźnie ma tylko hofraty. / Na
Missolungach swoją epopeję / Dośpiewał Byron, sztyftując armaty” (pieśń VII,
w. 42–44), „Bo to jest strofa mistrzów, a nie prosta, / Vide: Byrona, Tassa i Ariosta” (pieśń XIII, w. 223–224) – cyt. za: M. Konopnicka, Imagina, Warszawa 1980, s.
11
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autorce sonetu jako literat natchniony, mistrzowsko władający
formą, w dodatku o biografii zawierającej chwalebny udział w
walkach o niepodległość Grecji. Niestety badane źródła nie pozwalają sformułować pewnego wniosku, jakoby wiersz był pisany z
wyraźnym uwzględnieniem konkretnego dramatu Byrona – myśl,
że Konopnicka powróciła do tematu pod wpływem angielskiego
wzorca, musi więc pozostać w sferze przypuszczeń. Zbieżność tematyczna obu wspomnianych tekstów została dostrzeżona przez
Jacka Nowaka, który opracował nie tak dawno wydane listy Konopnickiej do stryja15. Zaznaczmy: tematyczna, ale nie semantyczna. Tymczasem ta druga jest bardziej istotna. Falieri Byrona to polityk-idealista, uczestnik spisku, mający na sercu głównie dobro republiki, rządzonej w praktyce przez niesprawiedliwych patrycjuszy. Ani przez chwilę nie wierzy w obraźliwe sugestie Michała Steno dotyczące zdrady żony. U Konopnickiej sytuacja wyjściowa jest
odmienna – zdrada przyjęta zostaje za pewnik, z towarzyszącymi
jej emocjami i uczuciami poradzić sobie musi doża oczekujący na
śmierć.
Niezależnie od tego widać, że wiersz Konopnickiej nie jest „samotną wyspą” na literackim morzu, wpisuje się bowiem w pejzaż
twórczy innych artystów, i to związanych nie tylko z literaturą16. To
pierwszy argument stanowiący dowód, iż warto bliżej przyjrzeć się
sonetowi. Ponadto misterna konstrukcja Marino Falieriego, bogactwo
znaczeniowe i wymiar bardziej uniwersalny niż u Byrona przekonują,
że stworzyła Konopnicka pozornie prosty utwór, koło którego przejść
obojętnie niepodobna. Podkreślam jednak: mimo przywołanych szeroko kontekstów, na wiersz należy spojrzeć sine ira et studio, z należytą
troską o immanentną interpretację.

105, 106, 180. Zob. też interesujący wstęp Anny Kamieńskiej, z którego pochodzi
określenie „poemat erudycyjny” – tamże, s. 13.
15 M. Konopnicka, Listy…, s. 96 (przypis nr 3).
16 Prócz Byrona, wymienić by można w tym miejscu także operę Gaetano
Donizettiego, napisaną pod wpływem angielskiego dramatu (zob. P. Kamiński,
Marino Faliero, hasło [w:] Tysiąc i jedna opera, t. 1, Kraków 2008, s. 350–351), jak
również obrazy: Egzekucja Marino Faliero Eugene Delacroix oraz płótno Francesco
Hayeza Śmierć Marino Faliero.
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2. Siedm dni Marino Falieriego
Stojąc w obliczu poszczególnych kwestii kompozycyjnych
utworu, dobrze jest wybrać kategorię dla niego najważniejszą w
sensie nacechowania semantycznego. W Marino Falierim będzie to
niewątpliwie czas. Spójrzmy raz jeszcze na sytuację wyjściową:
Siedm dni ma Falieri, w te lochy rzucony,
Do rozmyślań o śmierci i grzechach żywota.

Autorka stworzyła wiersz o szeroko pojętym dojrzewaniu, o
pokonywaniu życiowej drogi, o pogodzeniu się z życiem i z samym
sobą. Oto doża wenecki siedzi zamknięty samotnie w ciemnicy,
oczekując na swą egzekucję. Zdradzony przez żonę i mający czas
na analizowanie swego położenia, przechodzi przez różne stany
emocjonalno-uczuciowe: miotanie klątw, żądza zemsty, cyniczna
pogarda wobec kobiet, tęsknota za ciałem ukochanej żony, wreszcie
gotowość przebaczenia wynikająca z głębokiej, pięknej miłości. Zarówno „droga”, jak i „dojrzewanie”, a nawet „przebaczenie”, czyli
słowa-klucze wiersza, kojarzą się z czasem, zostaje on zresztą wyznaczony już w pierwszym wersie.
Całość została zorganizowana wokół liczby siedem. Warto
zwrócić uwagę na fakt, że, jak wynika z przywołanego już listu do
Wasiłowskiego, Falieri w więzieniu siedział dwa tygodnie, natomiast w wizji literackiej Konopnicka skróciła ten czas o połowę. To
naturalnie nie jest przypadek, więcej nawet – ma to fundamentalne
znaczenie dla analizowanego utworu. Siódemka to jedna z liczb o
największej nadbudowie symbolicznej, w tym przypadku szczególnie będzie mnie interesować odniesienie do kręgu kultury
chrześcijańskiej. Uprawnia do tego słownictwo związane z religią –
„grzechy żywota”, „klątwa”, „słanie wotów”, a także forma liczebnika „siedm”. Chciała ją autorka na pewno wyeksponować,
„siedm” jest niewielkim zaburzeniem toku rytmicznego utworu,
poza tym, jako forma starsza17, związana jest z elementami styliza17 Z dawniejszych wydań innych utworów Konopnickiej wynika, że pisarka,
a także wydawcy stosowali oba warianty, także formę „siedem”, zgodną ze
współczesną nam normą językową, por. „Dwadzieścia i siedem lat mnie pan
dobrodziej zna!” – Mendel Gdański, [w:] Na drodze. Nowele i obrazki, Kraków 1893,
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cji biblijnej widocznymi w wierszu. W słowniku Samuela Bogumiła
Lindego powszechnie wówczas używana forma „siedm” kojarzona
jest głównie z kontekstami biblijnymi: „siedm święceń kapłańskich”, „siedm sakramentów”, „siedm grzechów głównych”,
„siedm godzin kanonicznych”, „siedm psalmów pokutnych”18.
To jednak nie wyczerpuje całej symboliki. Jak wiadomo z
Księgi Rodzaju, siedem dni trwało stwarzanie świata przez Boga.
Być może doża ma w sobie coś z kreatora, stwarzającego na własne
potrzeby wewnętrzne „światy”, co widzę w ścisłym związku z dojrzewaniem i drogą życiową. Istotniejszą wydaje się kwestia siódmego dnia – szabatu. Właśnie ona stanowi o sensie interpretacji w
duchu chrześcijańskim. „Dopełnienie dzieła stworzenia przez pokój szabatu odróżnia widzenie świata pojmowanego jako stworzenie od świata widzianego jako natura, (…) to właśnie szabat niesie
błogosławieństwo, uświęcenie, i odkrywa, że świat pochodzi od
Boga jako jego stworzenie”19. Motyw szabatu, Falieriego requiem
aeternam, to klamra kompozycyjna wiersza (pointa: „W ostatnim
śmierć mu kryje wizya – jej pieszczota”), oznacza ona Boską pieczę
nad skazańcem, a więc i moralny triumf doży, ostateczne przebaczenie żonie. Innymi słowy, dopełnieniem czynu i samotniczych
rozmyślań księcia jest odpoczynek, co stanowi podobieństwo do
biblijnego źródła.
Sens liczby siedem w sonecie na tym się nie kończy. Jeśli myślę o nim jako o wierszu opisującym przebieg drogi, dopełnionej
odpoczynkiem i zakończonej zwycięstwem, to muszę wziąć pod
uwagę kategorię pełni, całości, czasowej kompletności pewnego
okresu, etapu. Zdaniem egzegetów aleksandryjskich, siódemka
oznacza w tym kontekście z jednej strony „wypełnienie stwórczego
dzieła Boga, znajdujące swe odbicie w powtarzającym się, zamkniętym rytmie tygodnia”, a z drugiej „przekroczenie rzeczywistości
dostrzegalnej zmysłami, symbolizowanej przez liczbę «6» i ostas. 156; „Siedemdziesiąt i siedm lat żyję” – O krasnoludkach i o sierotce Marysi, Warszawa 1904, s. 52. W tym drugim przypadku, w jednym z następnych wydań
utworu (Jerozolima 1943, s. 39), formę zmieniono na „siedem”.
18 S. Linde, Słownik języka polskiego, T. 3, Warszawa 1812, s. 243.
19 P. Jaskóła, Stwórcze dzieło Boga, Opole 2002, s. 14.
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teczne zakotwiczenie jej w Bogu”20. Pointę można interpretować
właśnie jako niosącą sens zbawczy, i to w odniesieniu do dogaressy. Przejście bolesnej, tygodniowej drogi przez Falieriego, zbawia
jego żonę-grzesznicę, zatem nie tylko przynosi ulgę i pogodzenie
się z losem doży, ale stanowi akt miłosierdzia – przebaczenie księcia to przebaczenie Boga. W poincie pojawia się niejednoznaczna
„pieszczota”, trzeba pamiętać o jej powiązaniu ze śmiercią skazańca. Nie chodzi o amor profanum, jak można by to rozumieć dzisiaj,
lecz o pewne ukojenie. Konający Falieri jest już uwolniony od ciężaru własnej zazdrości i goryczy, gdyby mógł, przytuliłby pewno
małżonkę z czułością na znak przebaczenia. Piękna to śmierć, następująca po przepełnionych cierpieniem ostatnich dniach życia
bohatera.
Ekspresyjne słownictwo, dynamizujące wiersz i oddające bogactwo uczuciowo-ruchowe, stanowi o interesującym zderzeniu
treściowo-symbolicznym tego, co „stare” (odchodzące, dokonujące
się, pierwiastek bierny) i „młode” (potężna siła działająca, pierwiastek aktywny, kształtujący bohatera). Wzajemne oddziaływanie na
siebie, przenikanie się tych przeciwieństw to nie jedyna opozycja,
jaką można wyróżnić w swoistym procesie psychicznym Falieriego.
Wydaje się, że na problem bardziej szczegółowej charakterystyki
bohatera należy właśnie spojrzeć jako na pewnego rodzaju czasowe
przechodzenie od jednego stanu do innego, podszyte dręczącą
walką z samym sobą, prowadzącą do ostatecznego oczyszczenia.
Walka ta wyrazi się właśnie w ścierających się ze sobą co chwilę
przeciwieństwach. Jest to także związane ze zorganizowaniem semantyki wokół problemu upływu czasu.
Z jednej strony mamy bowiem linearny rozwój zdarzeń. Kolejne dni odliczane są przez poetkę w ten sam sposób, za pomocą
wyrażeń temporalnych: „pierwszego dnia”, „drugiego”, „w trzecim dniu”, „w dniu piątym”, „w ostatnim”. Powtórzenia anaforyczne, zwłaszcza trzykrotne zastosowanie przyimka „w”, widoczne w czwartej strofie, dają efekt składniowej paralelności członów.
To także element wspominanej przeze mnie stylizacji biblijnej. ZnaM. Szram, Duchowy sens liczb w alegorycznej egzegezie aleksandryjskiej, Lublin
2001, s. 135.
20
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czeniowy schemat zdań mógłbym oddać w porządku następującym: wyrażenie temporalne – określenie uczucia lub stanu analizowanego w świadomości doży – określenie zewnętrznych objawów myślowych bojów. Wypowiedź taka daje wrażenie paralelności podwójnej. Z pewnością widoczna jest na poziomie składniowym, wyraża się w stosowaniu form czasownikowych o podobnej
charakterystyce gramatycznej i tożsamych z sobą schematów zdań
(„W dniu piątym – przebaczenia śle niewiernej wota, / W szóstym
ją najsłodszemi przyzywa imiony”). Ponadto można mówić o równoległości semantycznej – przenosi ona treść o podobnym charakterze, tj. dostarcza wiadomości o uczuciach doży, co pozwala na
porównywanie i bieżące „śledzenie” duchowego stanu Falieriego.
Z drugiej strony, prócz samej tylko linearności, występują w
wierszu pewne powtarzające się motywy, stanowiące o podobieństwie kolejnych dni z życia doży, a także opisujące jego życie przez
pryzmat centralnych kategorii i problemów moralnych, takich jak:
grzech, kara, śmierć. Organizacja taka, oparta na konstrukcjach
powtórzeniowych i rytmizacyjnych, przyczynia się do budowania
patetycznego nastroju całości. Podkreśla go także specyficzna leksyka – narzędnikowe formy rzeczownikowe typu „ramiony”,
„grony”, „imiony”. Na poziomie składniowym zauważalna jest
obecność inwersji, ponieważ czasownik bądź określenie rzeczownika bywają przesuwane na koniec członu składniowego – „klątwy
na niewierną miota”, „w oczach kosa błysnęła mu złota” – zabieg
taki, właściwy dziewiętnastowiecznym utworom, przydaje godności wypowiedzi, patetyczności, odróżnia ją od języka zwykłego,
codziennego.
Widać przeto, jak ogromny jest wpływ ujęcia problematyki
czasu na całość wiersza, oddziałuje on na odczytanie sonetu w
pierwszej kolejności. Jakie w istocie treści przenoszą strofy Konopnickiej, by wymagało to odejścia od codzienności? Spróbuję przyjrzeć się bliżej skazańcowi i przejść wraz z nim drogę do przebaczenia i pozyskania dla dogaressy Bożej łaski.
3. Od klątwy do pieszczoty
Jak już wiadomo, głównym doświadczeniem samotnego żywota doży ukazanego w wierszu jest małżeńska. zdrada. Sugeruje
351

to poetka poprzez wyraźny treściowy związek między „rozmyślaniem o grzechach żywota” a „myśleniem o zdradzie swej żony” już
pierwszego dnia. W określeniu: „klątwy na niewierną miota” kryje
się ważna wskazówka – postawa księcia jest nacechowana głęboką
religijnością, ponieważ najpierw rozpatruje sytuację nie przez pryzmat własnej, jednostkowej krzywdy, jak uczyniłby to być może
dotknięty klęską romantyk, lecz traktuje postawę żony jako występek przeciw Boskiemu porządkowi rzeczy.
Osobista klęska bohatera dochodzi do głosu dopiero w dniu
drugim. Symptomatyczne, że dopiero teraz Falieri „kipi zemstą”.
Jednocześnie zauważyć trzeba, iż silne uczucia, skoncentrowane
wokół zdrady i zemsty, pobudzają go działań fizycznych, próby
wyrwania się z więziennego lochu – taka wymowa określeń „pięść
rani o wrota, / łańcuch żelazny targa wściekłemi ramiony” jest
podkreślona poprzez instrumentację głoskową – nagromadzenie
głosek „r”, „ł” i szumiących „ż”, „ś” istotnie odzwierciedla wściekłość bohatera, a całemu utworowi przydaje autentyzmu, porusza
wrażliwego odbiorcę.
Pierwszy krok ku pogodzeniu się z sytuacją Marino Falieri
podejmie dnia trzeciego. Spokojniejszy nastrój oddaje Konopnicka
zdaniem, w opozycji do poprzedniej części utworu, pojedynczym:
„W trzecim dniu ucichł”. Doża uświadamia sobie zapewne, jak był
przez żonę oszukiwany, jakie stosowała ona, mówiąc ironicznie,
„cudne osłony”. To mechanizm obronny – książę chce przenieść
swą osobistą, konkretną tragedię do porządku rządzonego przez
ogół – określenie „cnota niewiast” obrazuje oderwanie winy od
dogaressy jako jednostki, obarczenie nią, niczym grzechem pierworodnym, wszystkich kobiet.
Przełomowe znaczenie dla sonetu ma trzecia strofa:
Czwartego – w oczach kosa błysnęła mu złota
I łona alabastry ze śnieżnemi grony…
Więc jak robak się wije, tęsknotą dręczony.

Wrócić wypada na chwilę do opisanej wcześniej „siódemkowej” konstrukcji. Oto doszedłem dokładnie do środka kompletnego
okresu czasowego, to czwarty dzień. Jego opis zajął Konopnickiej
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najobszerniejszy fragment tekstu – pierwsze trzy doby wyrażają się
w dwuwersach, zaś dnia piątego i następnych dotyczyć będą tylko
wersy pojedyncze. Takie ujęcie uwydatnia tragizm Falieriego, od
tej pory będzie widać czas bezwzględny, nieuchronnie i szybko
zbliżający go do śmierci.
Zacytowana strofa niesie bodaj największy w sonecie ładunek
tonu spokojnego (pozornie!). Jest najbardziej nasycona lirycznymi
tropami stylistycznymi. Zawarte tu epitety wskazujące na barwy
dotyczące części ciała małżonki – zachwycająco piękny złoty warkocz, alabastrowy brzuch i białe piersi („złota kosa”, „łona alabastry”, „śnieżne grony”). Dopiero teraz przeniknęło do świadomości
więźnia, nieuchwytne już dla niego, piękno kobiecego ciała – utracił je na zawsze. Świadomość końca żywota jest teraz tym tragiczniejsza, że odczuwać zaczął również fizyczną tęsknotę za ukochaną
kobietą, wyraża się ona w erotycznej idealizacji ciała. Wiąże się to
oczywiście z romantyczną psychomachią, zwycięstwo Falieriego
polegać będzie zarówno na przebaczeniu, jak i przezwyciężeniu
cielesnej tęsknoty i triumfie sfery sacrum. Konstrukcja taka pozwala
na ukazanie uczuć księcia w całej pełni – oto doświadczanie nieodwracalnego splata się z doświadczaniem utraconego.
Także animalistyczne porównanie „jak robak się wije” symbolizuje marność człowieka wobec śmierci. Stanowi ono wyraźny
kontrast w stosunku do wcześniejszego akcentowania fizycznej
mocy bohatera, który „bił głową w mur” i „targał żelazny łańcuch”.
Jawił się zatem jako zdolny do podjęcia walki z nieruchomą i nieczułą materią, teraz zaś jest jedynie słabym stworzeniem, walczącym z namiętnością robakiem, którego tak łatwo jest unicestwić…
Będzie chciał więc odejść z tego świata czysty, ostatecznie pogodzony z losem. Zatem „przebaczenia śle niewiernej wota”. Określenie to, kojarzące się z darami wotywnymi, mówi nam o modlitewnym właśnie charakterze myśli Falieriego. Dochodzi do głosu
to, o czym mówiłem poprzednio – chęć wyjednania u Pana przebaczenia, odpuszczenia dla niewiernej. Odkupienie win ma się dokonać za pośrednictwem prawdziwej, głębokiej miłości – teraz „ją
najsłodszemi przyzywa imiony”. Już nie czuje osobistej urazy, ze
swoim położeniem już się oswoił, ważniejsze są sprawy ostateczne.
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W końcu „śmierć mu kryje wizja – jej pieszczota”. O poincie
już trochę powiedziałem, podkreślić należy jej symboliczny charakter i, raz jeszcze, powiązanie ze śmiercią. Niesie ona nadzieję na
szczęśliwe spotkanie ukochanych dusz w Królestwie Niebieskim.
Słowo „pieszczota” niewątpliwie nacechowane jest bowiem fizycznością. Oto z tej tragicznej sytuacji wyłania się promyk szczęścia.
Tak ujęty motyw Erosa i Tanatosa, współistnienia miłości i śmierci,
stanowić będzie finał optymistyczny, niosący nadzieję, wskazujący
uniwersalny kierunek dążeń człowieka.
Mówiąc o ścierających się z sobą przeciwieństwach, wymieniłem pierwiastek „młody” i „stary”. Z mojej analizy wyłaniają się
również inne. To przede wszystkim ciemność i symboliczne światło. Znowu kojarzy się to z Boskim oddzieleniem światła od ciemności, który to czyn zapoczątkował akt stworzenia. Tutaj z kolei
widać ciemność lochu, więzienia, także symboliczną czerń i ciemność sytuacji bohatera, przełamaną przez Boskie światło, niosące
końcowe szczęście.
Ważna jest też opozycja dwu składników o ogromnej mocy:
cielesność–duchowość. Samotny Falieri nie jest w stanie wydobyć
się z cielesnego więzienia, może tylko „bić głową w mur” i „targać
łańcuch wściekłemi ramiony”. Wybawienie i uwolnienie przyniesie
mu dopiero ingerencja duchowości, wewnętrzne uzyskanie harmonii z samym sobą i własną tragedią. O ile więc kategorię zniewolenia można potraktować tu dosłownie, jako ograniczenie życiowej przestrzeni osamotnionego człowieka, o tyle wolność będzie
już symbolem. Z jednej strony przyniesie ją topór katowski, śmierć,
ale z drugiej sam bohater uleczy się, uwolni. To więc bycie wolnym
w znaczeniu duchowej czystości, i to nie tylko własnej, bo fundamentalne jest też „odpuszczanie naszym winowajcom”.
4. „Romantyczka drugiej połowy XIX wieku”21
Na koniec chciałbym raz jeszcze podkreślić uniwersalność
wymowy sonetu. Jest to wiersz nietuzinkowy, utwór wcale niełatwy do sklasyfikowania, tak w twórczości samej poetki, jak i w traTo odnoszące się do Konopnickiej słowa Barbary Bobrowskiej – Konopnicka
na szlakach romantyków, Warszawa 1997, s. 8.
21
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dycji historycznoliterackiej. Powiedziałem: „wiersz o dojrzewaniu”,
„wiersz-droga”, „wiersz o pogodzeniu się z sobą”. A przecież
można by dodać, mając na uwadze tematykę: „wiersz psychologiczny”, „wiersz moralno-filozoficzny”, „wiersz o nieuchronności
śmierci”, „wiersz o przełamywaniu cielesnych pragnień”. Niezależnie od określeń, które bez trudu dadzą się mnożyć, na uwagę
zasługuje mądrość płynąca spomiędzy wersów. Wersów niebędących być może językowo wybitnymi. Nie znajdziemy tu środków
stylistycznych szczególnie wyszukanych, nie będzie sentencji kuszących, by wpisać je do sztambucha. Trzeba jednak przyznać, że
oddziałuje na odbiorcę specyficzny nastrój, zbudowany przez rytm,
środki składniowe (inwersja, paralelność członów), specyficzną
organizację czasu, nadrzędną wobec pozostałych kategorii utworu.
Ma w sobie ten wiersz wiele z paradygmatu epoki romantycznej. Związane jest to z indywidualizmem bohatera utworu,
zdolnego do heroicznego czynu. Bo jest tu heroizm na pewno; nie
batalistyczny, nie narodowo-wyzwoleńczy, lecz wewnętrzny, rozumiany jako pewna odwaga do pokonania własnego bólu i słabości. Właściwa romantyzmowi jest też psychomachia oraz motywika: „łańcuch żelazny targa wściekłemi ramiony”, „łona alabastry ze
śnieżnemi grony”.
Warto jednak zauważyć, na kanwie jak wielu tradycji wyrósł
Marino Falieri. Postać to rodem ze średniowiecza, tradycję włoskiego
sonetu autorka zaczerpnęła z epoki renesansu, zaś charakter postaci –
z romantycznej koncepcji człowieka. Potrafiła jednak wnieść coś własnego – gdyby miała być ślepo posłuszna wzorcom epoki poprzedniej, może wybrałaby formę liryki wyznania: mówiłby do nas w
pierwszej osobie podmiot liryczny. Tymczasem ona przyjmuje rolę
obserwatorki-dokumentalistki, siedzi w celi wraz z Falierim, obserwuje go oczekującego na egzekucję. Ma także wszechwiedzę o jego
myślach, uczuciach i postawie. Jakże takie ujęcie potęguje tragizm!
Wszystkie przywołane przeze mnie określenia nazywające
temat i gatunek wiersza wiążą się w sposób konieczny z samotnością Marino Falieriego – to doświadczenie samotności pozwoli mu
dojrzeć, pogodzić się ze światem i sobą, uświadomić sobie z całą
mocą nieuchronność śmierci, ale też przełamać cielesne pragnienia.
Dlatego samotność więźnia – doświadczaną w tak trudnym okresie
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ostatnich dni życia, kiedy niełatwo jest dostrzec w swoim położeniu dobro – można mimo wszystko określić jako samotność pozytywną (samotność dobrą). Samotność konieczna zostaje tak przepracowana, że staje się wyborem – dobrym wyborem.
Streszczenie
Marino Falieri to zapomniany przez badaczy i czytelników sonet Marii Konopnickiej, który poświęcony jest postaci żyjącego na
przełomie XIII i XIV wieku doży weneckiego Marino Faliera. Namysł nad utworem, jaki proponuję w ramach swojego wystąpienia,
dostarcza niezwykle interesującego materiału do humanistycznej
refleksji nad samotnością. Bohater znajduje się w sytuacji przymusowego (koniecznego) osamotnienia, gdy oczekuje na wykonanie
na nim wyroku śmierci. Wiersz opisuje symboliczną, duchową
drogę, jaką przemierza bohater, od chęci zemsty na bliźnim do pogodzenia się z własnym życiem i światem. Proponuję interpretację
sonetu w duchu chrześcijańskim, z uwzględnieniem kontekstu filozoficznego, psychologicznego, historycznego, historycznoliterackiego i teologicznego. Analiza utworu skłoni mnie do reinterpretacji tytułowej alternatywy (samotność: wybór czy konieczność?) i
przywołanie innej, funkcjonującej w psychologicznym dyskursie o
samotności (samotność: pozytywna czy negatywna?).
Summary
The article presents a reading and interpretation of Maria Konopnicka’s poem Marino Falieri. This work was published in 1901
and pictured the famous medieval Doge of Venice. My reflection of
it bases on interesting humanistic thought of solitude. The hero experiences forcible isolation in prison cell owing to death sentence.
Konopnicka’s poem describes symbolic and spiritual Falieri’s way
from revenge desire to acceptance of own life, world and situation.
I propose interdisciplinary interpretation of the poem consists of a
lot contexts: philosophical, psychological, historical, theological
(especially Christianity) and focused on history of romantic literature (mainly Marino Faliero, Doge of Venice, an Historical Tragedy by
George Gordon Byron). My reading of Marino Falieri shows ex356

traordinary phenomenon – positive („good”) solitude, in contradistinction to negative („bad”) kind of it.
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Samotność Papuszy romskiej poetki przeklętej
Wstęp
(...) Nie ma prawdziwych poetów niesamotnych", bo (...) samotność
należy do istoty poezji1. Tak pisał Mieczysław Jastrun w 1960 roku w
swoim eseju pt. Samotność poezji. Miał jednakże na myśli bardziej
zewnętrzne osamotnienie poety wynikające z braku powszechnego
rozumienia poezji, jej marginalnej roli we współczesnym świecie,
przymusowego podporządkowywania się prawidłom wydawniczym i medialnym, niż wewnętrzny ból istnienia, którego doświadcza, każdy poeta samotny, walczący nie tylko ze światem, ale
przede wszystkim z samym sobą. Wszystkie powyżej wspomniane
bolączki współczesnego świata, tak trafnie charakteryzujące dwudziestowieczną poezję polską, wpisują się w zagadnienie samotności poezji rozpatrywanej jako pewien stan, który stawia jej autora w
pozycji petenta oczekującej na choćby odrobinę zainteresowania ze
strony potencjalnego odbiorcy. Problem pojawia się gdy ten osamotniony w swoim oczekiwaniu poeta czuje, że samotność, której
doświadcza zagarnia całą jego duszę, serce i umysł, i jak pisał w
utworze Samotność modernistyczny austriacki poeta Rainer Maria
Rilke, ,,(...) płynie całymi rzekami2. Przestaje być już tylko natchnieniem dla autora przyszłych wiekopomnych dzieł, ale staje się
chorobą ducha i cierpieniem, z którą trzeba borykać się każdego
dnia. Z takim wszechogarniającym poczuciem samotności przyszło
zmagać się romskiej poetce Bronisławie Wajs, znanej jako Papusza.
Formalnym wyznacznikiem obecności artysty w kulturze są
nie tylko zapisy jego twórczości, ale informacje o nim zawarte w
notach encyklopedycznych, słownikach biograficznych, czy też
utwory biograficzne napisane przez historyków literatury i sztuki.
Bronisława Wajs też znalazła się polskich słownikach i encyklope1 M. Jastrun, Samotności poezji, [w:] Eseje wybrane, Wydawnictwo Ossolineum,
Wrocław 1971, s. 49.
2 R. M. Rilke, Poeta, A, Janko (wybór i wstęp), Prószyński i S-ka, Warszawa
1999, s. 25.
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diach, gdzie godnie reprezentuje twórców kultury polskiej, ale
przede wszystkim romskiej. Była ona wszak pierwszym poetą w
środowisku romskim, który zerwał z twórczością oralną przekazywaną z pokolenia na pokolenie i przelał na papier płynące prosto
z serca poetyckie słowo. Do tej pory bowiem, cała twórczość romska istniała jedynie dzięki ustnym przekazom, a co najważniejsze,
nie funkcjonowała poza obrębem społeczności romskiej.
Niniejszy artykuł jest próbą przedstawienia zjawiska samotności na przykładzie życia i twórczości najbardziej znanej poetki
romskiej Papuszy. Metodą badawczą wykorzystaną w tym swoistym 'studium przypadku' jest metoda biograficzna rozumiana w
sposób tradycyjny, jako analiza pamiętników, wspomnień oraz innych dokumentów o charakterze osobistym, ukazująca prywatny
stosunek autora do przedstawianej przez niego rzeczywistości i
odwołująca się do subiektywnej perspektywy osoby badanej.
Materiał badawczy do analizy stanowią całościowe opracowania biografii Bronisławy Wajs autorstwa polskich romologów,
literatów, etnologów i socjologów takich jak: Jerzy Ficowski, Adam
Bartosz, Lech Mróz, czy Angelika Kuźniak, ale i również noty biograficzne, które można znaleźć w słownikach i encyklopediach.
1. Krótki rys biograficzny.
Biografia Papuszy to przepełniona romantyzmem opowieść,
w której prawda miesza się z fikcją, a rzeczywistość z legendą i mitem. Każdy, kto ją poznał osobiście, ma swoją własną historię o poetce wśród poetów, o sukcesie i tragedii, o ucieczce i wygnaniu, o
banicji i duchowej emigracji, o złamaniu tabu i przekraczaniu barier. Ale przede wszystkim o wielkiej samotności romskiej artystki,
wśród swoich i obcych, wśród wróżbiarek romskich i polskich literatów, wśród Polaków i Romów. Najbardziej wiarygodnym obrazem jednakże wydaje się być portret Papuszy nakreślony przez
poetę i tłumacza Jerzego Ficowskiego, który jako pierwszy odkrył
cygańską poezję i pozwolił jej zaistnieć w świetle błysków i fleszy,
jednocześnie stając się najbliższym przyjacielem poetki. Dopełnieniem biografii Papuszy J. Ficowskiego jest oparta na bezcennych
materiałach archiwalnych, opowieść reporterska Angeliki Kuźniak
o losach legendy cygańskiej poezji.
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Bronisława Wajs pochodziła z grupy etnicznej Polska Roma
(polscy Romowie nizinni). Co do daty jej urodzenia nie ma zgodności wśród jej biografów, ale najczęściej wskazywane są dwie daty
1908 lub 1910 rok3. Była jedną z niewielu kobiet romskich, które
samodzielnie nauczyły się pisać i czytać, choć nigdy nie uczęszczała do szkoły. W wieku 16 lat została wydana za mąż za dużo od
siebie starszego mężczyznę, harfiarza Dionizego Wajsa. W okresie
II wojny światowej ukrywała się wraz ze swoim taborem w lasach.
Na Ziemiach Odzyskanych spędziła prawie całe swoje dojrzałe życie. W 1949 roku tabor Wajsów zatrzymał się pod Gorzowem, a
potem podróżował przez Elbląg, Chełm Pomorski, Świecie, Bydgoszcz i Wrocław, aby pod koniec 1950 roku osiąść w Żaganiu. W
tym okresie Papusza poznała poetę Jerzego Ficowskiego, który
ukrywał się dwa lata w cygańskim taborze przed komunistycznymi służbami, ścigającymi go za pobicie milicjanta. W okresie żagańskim Papusza napisała swoje pierwsze pieśni i wiersze. J. Ficowski
odkrył jej poetycki talent i podjął się tłumaczenia jej wierszy.
Pierwsze tłumaczenia jej utworów przesłał Julianowi Tuwimowi,
który doprowadził do ich publikacji4. I tak romska poetka zadebiutowała w 1951 roku na łamach „Nowej Kultury”. Pod koniec 1954 r.
tabor Wajsów przeniósł się do Gorzowa Wielkopolskiego. Tam
osiadł na stałe, a Papusza wraz z nim. Poetka mieszkała w tym
mieście aż do roku 1981 i dopiero u schyłku życia przeniosła się do
swojej siostry Janiny Zielińskiej w Inowrocławiu, gdzie zmarła w
1987 roku5.

Badacze kultury romskiej tacy jak : Jerzy Ficowski, Adam Bartosz, Angelika
Kuźniak, czy Lech Mróz w licznych opracowaniach wskazują na kilka różnych dat
urodzin Papuszy. Najczęściej powtarzającą się jest data 17.08.1908, która widnieje na
nagrobku Bronisławy Weis. Por. J. Ficowski, Cyganie na polskich drogach, Wydawnictwo
Literackie, Kraków-Wrocław 1986, s. 336; Angelika Kuźniak, Papusza, Wydawnictwo
Czarne, Wołowiec 2013, s. 13.
4 J. Tuwim, Cyganie (rozmowa z Jerzym Ficowskim), „Problemy” 1950, Nr 10.
5 Dane bibliograficzne dotyczące Bronisławy Weis pochodzą głównie z opracowań Jerzego Ficowskiego oraz Angeliki Kuźniak. Por. J. Ficowski, Cyganie na
polskich drogach, Nisza, Warszawa 2013; Angelika Kuźniak, Papusza, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2013.
3

361

Z okresu gorzowskiego pochodzi zbiór Pieśni Papuszy, który
przyniósł jej międzynarodowy rozgłos, jako pierwszej na świecie
poetki romskiej publikującej swoje wiersze i piszącej w swoim własnym języku. J. Ficowski, który nie tylko dostrzegł wartość literacką improwizowanych pieśni Papuszy, ale i zafascynował się cygańskim językiem i obyczajami, stał się równocześnie przyczyną tragedii poetki, gdyż opublikowanie jej wierszy oraz wydanie historyczno-obyczajowych szkiców o cygańskim folklorze i kulturze
zostało uznane przez Romów za zdradę. Papuszę wraz z mężem
wykluczono ze cygańskiej społeczności, a ona sama pogrążyła się
w chorobie psychicznej.
Zachowana spuścizna literacka Papuszy nie jest imponująca, a
składa się na nią około 40 utworów zapisanych białym wierszem oraz
teksty zawierające opisy jej cygańskiego życia oraz zapiski wspomnień z dzieciństwa. Korzenie poezji Bronisławy Wajs wyrastały z
ludowej pieśni cygańskiej i wszystkie swoje utwory Papusza pisała w
języku romskim. Jedynie listy i wspomnienia zapisywała w języku
polskim. Głównym motywem twórczości poetki był utracony świat
wolności z okresu jej wędrówek z taborami. Jej wiersze, często nazywane pieśniami, pozbawione były regularnej rytmiki i miały cechy
improwizacji poetyckiej, co zbliżało je niekiedy do gawędy6.
Sama Papusza była skromną i pełną pokory kobietą, która
nigdy nie uważała się za poetkę, a za wróżkę, bo przepowiadanie
przyszłości stanowiło główne źródło jej utrzymania od najmłodszych lat. Pisała: ,,Są poety, są wiersze śliczne, baśnie zachwycające, ale
ja niczym nie jestem. Jestem dziewczyna biedna z pod krzaku.7”
2. Samotna dziewczynka i samotna kobieta
Dziewczynka, ,,Lalunia”, po romsku Papusza, która zaplatała
włosy w warkocze i wyróżniała się urodą w całym swoim w wędrownym taborze podróżującym po terenach Podola i Wołynia, od
najmłodszych lat kochała taniec i śpiew. Układała swoje piosenki –
wiersze, skazując się na drwiny ze strony rówieśników i całej społeczności romskiej, która nie rozumiała tej formy sztuki. Już wtedy
6
7
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J. Ficowski, Cyganie na polskich drogach, Nisza, Warszawa 2013, s. 359.
A.Kuźniak, Papusza, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2013, s. 20.

wśród swoich była inna, obca i samotna, gdy śpiewała swoje improwizowane romane gila, a dzieci rzucały w nią kamieniami. Starsi
też nie szczędzili jej obelg i wyzwisk spluwając na jej widok. Osamotniona była również w swoim pragnieniu zdobycia wykształcenia, a w szczególności opanowania sztuki pisania i czytania. Matce
obca była nauka, ojczymowi alkoholikowi jeszcze bardziej. Tak o
tym pisała Papusza: (…)Prosiłam rodziców, żeby mnie dali do szkoły,
ale nie chcieli słuchać: „No, będziesz pani nauczycielka”. I dałam spokój z
tym, i tylko czytałam, czytałam, aż mnie oczy bolały (…)8. Papusza samodzielnie nauczyła się czytać i pisać, chociaż nigdy nie chodziła
do szkoły i nie dostała od nikogo właściwego wsparcia w tej materii. O naukę pierwszych liter poprosiła chodzące do szkoły dzieci,
później wiedzę czerpała od żydowskiej sklepikarki, której płaciła
kradzionymi kurami. Pisać nie nauczyła się dobrze, za to czytanie
stało się jej pasją. Jej pęd do wiedzy nie spotkał się z akceptacją otoczenia. Często poniżana i wyśmiewana płakała w samotności czując pogardę Cyganów, ich niechęć, a nawet wrogość. W swym pamiętniku życiorysie często żaliła się: (…) Otóż, żem dobra dla ludzi i
umiem czytać, to Cyganie ze mnie się śmieli i pluli na mnie… Co chcieli,
to mówili na mnie, a ja im na złość czytałam jak najwięcej i wróżyłam
dużo. Pluli na mnie, ale ja nieraz się zapłakałam i swoje robiłam, co mi się
podobało. Zapisałam się do bibliotek i brałam jakiekolwiek książki, bo nie
wiedziałam, jakie dobre (…)9 .
Poczucie osamotnienia, którego doświadczała już w dzieciństwie pogłębiło wczesne zamążpójście. W środowisku romskim
kobiety często zawierają związki jeszcze jako kilkunastoletnie
dziewczynki, a w jej wypadku prawdopodobnie nastąpiło to w
wieku lat piętnastu10. Pierwszy mąż ją porzucił lub też sama go porzuciła. Związek z kolejnym mężczyzną, o dwadzieścia cztery lata
starszym Dionizym Wajsem też nie był szczęśliwy. Była przez niego bita do nieprzytomności i poniżana, a mimo to została przy nim
aż do śmierci. Wiedziała bowiem, że cygańska kobieta nigdy nie
opuszcza męża. Jak sama pisała:,,(…) Nic go nie kochałam, czółam do
J. Ficowski, Cyganie..., dz.cyt., s. 337.
Tamże, s. 336 – 337.
10 A. Kuźniak, Papusza, dz.cyt. ,s.15.
8
9
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niego wstręt.(..) przysięgam Bogu, że Cię będę zdradzać, mówiłam, bo Cię
nie lubię jak psa”11. Choć męża swojego nie obdarzyła nigdy uczuciem, potrafiła kochać. Wielka miłość zrodziła się między nią, a
pewnym cygańskim chłopcem – Władkiem. Wspomnieniem romansu była szrama na policzku, którą w odwecie za zdradę, zrobiła jej brzytwą żona ukochanego. Posądzano ja również o romans z
J. Ficowskim, jednakże ona nigdy tego nie potwierdziła. Choć nie
kryła swojej sympatii do młodego poety, a zarazem swojego jedynego przyjaciela, w ich korespondencji możemy znaleźć pełne ciepła określenia ,,ukochany Braciszek”,, Moja Siostrzyczka”, wskazujące na czysto przyjacielski charakter ich relacji.
Samotnego serca Papuszy nigdy nie miała szansy wypełnić
również prawdziwa miłość macierzyńska. Nie dane jej było doczekać
się własnego potomstwa. Choć przygarnęła na wychowanie chłopca sierotę, którego nazwała Tarzanem, nie dawała sobie rady z jego wychowaniem i nigdy nie zbudowała z nim właściwych relacji.
3. Samotność i banicja - poetka wyklęta
„Falorykta" w języku Romów to wyrok, potępienie i kara za
ujawnianie tajemnic „gadziom”, czyli obcym spoza kręgu kultury
romskiej12. Falorykta dotknęła Papuszę na niewyobrażalna skalę.
Ficowski nie docenił na czas siły tradycji cygańskiej i mocy klątwy
która spadła na poetkę, kiedy książka z jej utworami oraz, co najistotniejsze, ze słownikiem polsko-cygańskim trafiła do rąk jej cygańskich braci.
W latach powojennych w środowisku Cyganów Polska Roma
obowiązywał rygorystycznie przestrzegany zakaz udzielania obcym jakichkolwiek informacji o tajnikach romskich tradycji, obrzędów, zakazów obyczajowych i cygańskiego języka. Do dziś funkcjonuje zasada mageripen (skalanie), której podlegają Cyganie nie
przestrzegający tradycyjnych norm, w tym zasady zachowania tajemnicy języka romskiego. Sankcją za taki czyn jest otrzymanie sta-

Tamże, s. 39.
A. Sochaj, Bronisława Weis-Papusza. Życie i twórczość, Związek Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku, Szczecinek 2013, s. 7.
11
12
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tusu osoby rytualnie nieczystej (magerdo), co wiąże się z wykluczeniem danej osoby z życia społecznego 13.
Po ukazaniu się w 1953 r. książki Cyganie polscy, w której Ficowski opisał ich wierzenia, prawa moralne i zamieścił słownik
romskich wyrażeń, starszyzna plemienna oskarżyła Papuszę o
zdradę plemiennych tajemnic. Oskarżenia płynące ze strony osób z
najbliższego otoczenia, fizyczne ataki na jej osobę, groźby włóczenia jej końmi – temu wszystkiemu poetka musiała stawić czoła.
Kosztowało ja to utratę zdrowia psychicznego. Mimo, iż po latach
gorzko wyznała, iż to, że nauczyła się samodzielnie czytać i pisać
stało się jej przekleństwem, to jak wynika z jej listów, nigdy nie
miała żalu do Jerzego Ficowskiego, o to, że upublicznił jej twórczość. Nadal nazywała go swoim Pszałoro (Braciszkiem)14. Choć nie
do końca wiadomo, ile wycierpiała i jakie szykany ją spotkały ze
strony Romów z jej najbliższego otoczenia, niewątpliwie fakt wykluczania z romskiej społeczności przyczynił się do jej upadku, zarówno w sensie fizycznym – utrata zdrowia i brak środków do życia, jak i artystycznym, gdyż Papusza porzuciła pisarstwo. Tadeusz
Kajan zwraca uwagę, że niebyt literacki, w jaki została strącona
Bronisława Wajs mógł wynikać z bardzo prozaicznych powodów:
zarówno ze złej sytuacji ekonomicznej, w jakiej przyszło jej żyć u
schyłku życia, ale i też osamotnienia w borykaniu się z tą trudną
polską rzeczywistością okresu PRL. Pisząc, iż: (...) To nędza i pozostawienie samej sobie oraz choroba wytrąciły jej pióro z ręki15 T. Kajan
obwinia otoczenie za sytuację, w jakiej ją pozostawiono po odtrąceniu przez środowisko romskie. Jak bardzo była samotna i opuszczona przez cały świat można przeczytać w jej wspomnieniach.
,,Gorączki takiej dostałam – wspomina Papusza – i jak pierwszego listopada się położyłam, tak dopiero wczoraj, a to już trzy miesiące, wstałam
(…) I żeby nikt z Cyganów nie przyszedł..? (...) Cztery dni umirałam z

13 A. Bartosz, Papusza (Bronisława Weis, Muzeum Okręgowe w Tarnowie,
www. muzeum.tarnow.pl (dostęp 05.05.2008).
14 A. Kuźniak, Papusza, dz.cyt., s. 85.
15 T. Kajan, Fakty i ludzie, Zielona Góra 1960, s. 218.
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głodu. Nikt do mnie nie przyszedł”16. Nikt nie przyszedł bo to była
przecież, jak nazwała ją Julia Hartwig ,,poetka przeklęta”.
4. Samotna owca pośród wilków
J. Ficowski jako jedyny tłumacz jej utworów, sam był poetą.
Fakt ten budził wiele kontrowersji wśród innych twórców, gdyż
pojawiały się głosy, iż jego talent mógł pozostawić trwały w ślad w
poezji Papuszy, powstały w trakcie przekładu jej wierszy na język
polski. Papusza musiała więc stawić czoła nieprzychylnym głosom
literatów kwestionujących autorstwo jej wierszy, szczególnie, że
ewidentne braki edukacyjne nie przemawiały na jej korzyść. Jednym z niedowiarków był Zdzisław Morawski, poeta i członek Komisji Rewizyjnej Zarządu Głównego Związku Literatów Polskich,
który wspominał sytuację, kiedy to Bronisława Weis musiała pokwitować odbiór legitymacji ZLP i swoje imię potrafiła jedynie,
,,nagryzmolić” przez całą szerokość kartki formatu A4, a brulion, w
którym zapisywała swoje wiersze bynajmniej nie świadczył o tym,
aby mogła być był zdolna do napisania jakiegokolwiek utworu literackiego17. Z. Morawski sugerował, jakoby poetka sama swoich
wierszy nie napisała, a tym, który pomógł jej w całym akcie twórczym był jej tłumacz, a zarazem poeta Jerzy Ficowski18. J. Ficowski
w Cyganach na polskich drogach rozwiał tą sieć oszczerstw pod adresem Papuszy przyznając jedynie, że rękopisy Bronisławy były faktycznie fatalnie napisane, często z błędami lub nawet opuszczeniami całych sylab, bez podziału na linijki, ani poszczególne frazy
wiersza19. Sam J. Ficowski wspomina również, że po opublikowaniu jednego z jej wierszy w piśmie brytyjskim, podważano jego
autentyczność, tym razem ze względu na jego treść20. Poetka bowiem wychwalała kraj swój ojczysty Polskę oraz opiewała osiadły
A. Kuźniak, Papusza, dz.cyt., s. 12.
Z. Morawski, Wszystko co wiem o Papuszy, [w:] Krystyna Kamińska [wybór
tekstów i posłowie], ,Papusza, czyli wielka tajemnica, Gorzowska Oficyna Wydawnicza, Gorzów Wlkp. 1992, s. 52.
18 Tamże, s. 53.
19 J. Ficowski, Cyganie..., dz.cyt., s. 358.
20 J. Ficowski, Cyganie na polskich drogach, Wydawnictwo Literackie, KrakówWrocław 1986, s. 275.
16
17
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tryb życia, co krytykom Papuszy wydało się jawnym zaprzeczeniem jej cygańskiej natury i typowym posunięciem propagandowym, znamienitym dla okresu PRL lat sześćdziesiątych, gdy w Polsce trwała akcja przymuszania Cyganów do pracy i trwałego osiedlenia. Rzeczywistość, jak pisał J. Ficowski była jednakże inna. Cała
twórczość Papuszy to duchowy dualizm, gdyż z jednej strony tęskniła za wolnością i życiem w taborze blisko matki natury, a drugiej strony nie godziła się na głód i poniewierkę, które od zawsze
wpisane były w cygański żywot. J. Ficowski wspominał, że czasem
w jednym utworze ścierały się te dwie wykluczające się wizje świata, gdy Papusza chwaliła równocześnie osiadły tryb życia i cygańskie umiłowanie do wędrówek, edukację przez kontakt z naturą
oraz obowiązek nauczania w placówkach do tego przeznaczonych,
często przecząc sobie nawzajem21. Również mocna identyfikacja
Papuszy z Polską, której echa pojawiają się w jej wierszach, nie była
niczym zaskakującym, gdyż grupa Polska Roma, z której się wywodziła, od stuleci wędrowała, w szerz i wzdłuż przemierzając
polską ziemię. Sama Papusza wielokrotnie wspominała: Jestem Polką, a Cyganie to Polacy22. Do utworów okrzykniętych jako agitacyjne
i rzekomo pisanych na zamówienie samego J.Tuwima, który naciskany przez ówczesne władze miał nakłaniać poetkę do „popełniania” utworów o określonej tematyce, zaliczane są takie wiersze jak:
Aj Cyganie, co robicie Na dobrej drodze, W nowym mieście i Moja pieśń23.
5. Samotność w miejskiej dżungli
Zasadnicza część twórczości pisarskiej Papuszy powstała już
w okresie osiedlenia. W pierwszych jej utworach na plan pierwszy
przebija się tęsknota za minionym życiem – wolnym i blisko natury. W uniesieniu pisała Bronisława Weis o leśnym cygańskim życiu
w blasku słońca, które nazywa złotym cygańskim ojcem i w cieniu no-

Tamże, s. 238.
T. Kajan, Spotkania z Papuszą, [w:] Papusza, czyli wielka Tajemnica. Wybór tekstów, Krystyna Kamińska (red.), Gorzowska Oficyna Wydawnicza, Gorzów 1992.
23 M. Machowska, Bronisława Wajs Papusza. Między biografią a legendą, Kraków
2011, s. 232-237.
21
22
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cy, gdzie słychać rechot żab, które pięknie grają24 . Magia ognia, wiatru, deszczu i czarnych jagód czyni ciężki cygański żywot bardziej
znośnym i ubarwia każdy kolejny dzień. Samotność nie doskwiera
bo wokół nie tylko „swoi”, ale i przyjazna natura. Papusza w swoich pieśniach wspomina to co odeszło i już nie powróci. W utworze
Woda, która wędruje poetka mówi, że (...) już dawno przeminęła pora
Cyganów, którzy wędrowali (...)25. Ta samotność w murach miasta to
nie tylko jej samotność, to tragedia całego narodu romskiego zmuszonego do porzucenia wędrownego trybu życia. To osamotnienie
w świecie obcym z dala od świata natury, której Romowie zawsze
byli integralną częścią, jest bolesne dla wrażliwej artystki, której las
był „ojcem”, a pozostała po nim ,,pustka”. Pustka jest samotnością, a
świadomość tego, co minęło rani serce.
6. Samotność w chorobie
Wewnętrzny dramat poetki, który rozgrywał się nie tylko w
duszy i sercu, ale i w umyśle wywołał rozliczne lęki i obsesje, Konsekwencją utraty stabilności psychicznej była choroba umysłowa,
jaka dotknęła poetkę i doprowadziła do jej hospitacji w ośrodku
zamkniętym, gdzie przebywała kilkakrotnie. Irracjonalny strach
jaki towarzyszył Papuszy do końca szycia miał swoje źródło. Źródłem tym dla Papuszy było pisarstwo, bo to ono doprowadziło do
wykluczenia z romskiej społeczności, życia na krawędzi dwóch
światów, z których jeden przestał być jej, a drugi nigdy tak naprawdę jej nie był. Ten strach przed pogłębiająca się samotnością
na skutek błędu, jaki stał się jej nieświadomym udziałem, doprowadził do zniszczenia wierszy. Może wierzyła, ze to odmieni zły
los, a może, że przywróci jej to szczęście, bo jak sama pisała : Gdybym nie nauczyła się czytać i pisać, ja, głupia byłabym (…) szczęśliwa”26.
Jak wynika ze wspomnień jej męża Dionizego wiele utworów

24 Papusza, Pieśń cygańska z Papuszy głowy ułożona, [w:] J. Ficowski, Cyganie...,
dz.cyt., s. 340-341.
25 Papusza, Woda, która wędruje , [w:] Mistrz Manole i inne przekłady,
J.Ficowski, Wydawca Fundacja Pogranicze, Sejny 2004.
26 Papusza, Lesie ojcze mój, Czytelnik, Warszawa 1990, s. 10.
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przygotowanych już do publikacji Bronisława spaliła27 czyniąc się
jeszcze bardziej samotną niż była, bo przecież romane gile Papuszy,
to była jedyna rzecz, jaka się przy niej ostała. Niestety jej własna
ręka, sterowana przez chory umysł, wrzuciła do ognia prawdopodobnie około 300 utworów, które doszczętnie strawił ogień.
Śmierć literacka poetki była spowodowana nie tylko chorobą,
która trawiła jej duszę i umysł. Niemoc twórczą potęgowały wieloletnie zmagania się Papuszy z fizycznymi ułomnościami, jakie niosła ze sobą choroba reumatyczna. Papusza straciła sprawność rąk i
tym samym zapisywanie własnych słów stało się niemożliwym.
Pozostały jej, jak wspomina H. Ańska, ,,mruczanki", które starała
się, niestety bez sukcesu, zapamiętać28. Kiedy jej własne wiersze ją
opuściły została naprawdę sama. Nie mając możliwości zapisania
słów na papierze oraz nie mogąc przechować w pamięci tego, co
tworzyła, a do tego unicestwiając sporą część rękopisów, pozostała
naprawdę samotna. Pozbawiona tego, co kochała najbardziej.
7. Samotność twórcy
Mieczysław Jastrun zdawał sobie sprawę, że poezja łapie swój
pierwszy oddech dopiero po przebyciu pewnej drogi, a historia literatury pokazuje, jak wielu twórców na nowo odkrywanych i docenianych jest dopiero po śmierci. (...) Poezja nie ma łatwego życia w Polsce
- zapisał w swoim Dzienniku - ma życie spóźnione, w tym sensie, że odbierana jest prawie zawsze po czasie29. W polskiej literaturze Papusza - artystka znalazła swoje zasłużone miejsce, choć i w jej wypadku nie stało się to za jej życia. W setną rocznicę urodzin poetki ogłoszono Międzynarodowy Konkurs Poezji Romskiej im. Papuszy ,,O Złote Pióro
Papuszy”. Jej podobizna można znależć na znaczkach i kartkach pocztowych, w Gorzowie postawiono jej pomnik i tablicę pamiątkową, a
nawet jedna z ulic została nazwana jej imieniem. Stała się bohaterką
licznych opracowań literackich i filmów. Nie zmienia to faktu jednakże, iż w najbliższym otoczeniu, swoim, romskim, czyli tym na którym
27 P. Krzyżanowski, G. Pytlak, L. Bończuk, Cyganie: mity i fakty, Stowarzyszenie Twórców i Przyjaciół Kultury Cygańskiej im. Bronisławy Wajs-Papuszy, Gorzów Wlkp. 2002, s. 139.
28 H. Ańska, Papusza, „Nadodrze” 1971, s. 8.
29 M. Jastrun, Dziennik 1955-1981, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2002, s. 343.
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jej najbardziej zależało nie doczekała się chwały za życia, a i współcześnie środowisko romskie jest podzielone, co do uznania jej zasług,
nadal rozpatrywanych w kontekście winy i zdrady. Sama Papusza do
końca miała nadzieję, że jej los się odmieni, bo była niewinna i niczym
nie zasłużyła sobie na tak bolesną izolację od świata i bliskich jej sercu
ludzi. Pisała w listach do J. Ficowskiego: (…) A ja swego narodu cygańskiego nie zdradziłam, ani na szubienicę nie wydałam. (…) Bo każdy wie, że
my kradli i wróżyli… i czemu jeździł po świecie ten ciemny a mądry naród.
(…) Powiedzą, że Papusza dziukłory (suka). A może kiedyś w świecie zrozumieją, że ja nic złego nie zrobiłam i nikomu nie zrobiłam krzywdy 30. To,
czego sama poetka pragnęła najbardziej, to była akceptacja i zrozumienie jej twórczości przez cały naród romski. W wierszu
,,Przychodzę do Was” pisała: Nie przyszłam do was, byście jeść mi dali.
Przychodzę, byście chcieli mi uwierzyć”. Obecnie w pewnej grupie społeczności romskiej doczekała się rehabilitacji. W dwudziestą rocznicę
jej śmierci Don Wasyl Szmid częściowo poświęcił jej tomik swojej
twórczości Pasażerowie niebieskiego taboru, a w jego wstępie przyznał,
że Papusza (...) już dość się nacierpiała, teraz czas na chwałę, która właśnie
Jej się należy(...)31. Inni poeci, choćby Izolda Kwiek, Zdzisław Morawski czy Karol Parno Gierliński również inspirowali się osobą Papuszy32, a inni nawet dedykowali jej całe swoje utwory33. Papusza została uznana za jedną ze stu kobiet w Polsce, które przyczyniły się do
rozwoju kultury34.
Współczesna polska poetka Beata Golacik napisała w swoim
felietonie Mowa o samotności, że (...) Największy ból nie rodzi się z samotności, lecz z pustki duchowej35. W tym kontekście rozpatrując biografię Papuszy można by pokusić się na stwierdzenie, że w takim
J. Ficowski, Demony cudzego strachu, Wspominki cygańskie, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1986, s. 251-252.
31 A. Sochaj, Bronisława..., dz.cyt., s. 10.
32 Tamże, s.11.
33 Wielu pisarzy lubuskich zadedykowało jej swoje wiersze, między innymi:
Janusz Koniusz Obiad u Papuszy, Czesław Sobkowiak Wiersz dla Papuszy, czy
Kazimierz Furman Spotkanie z Papuszą.
34 A. Samborska, Wieczór romski, [w:] ,,Romano Atmo", Nr 3, sierpień 2006, s. 21.
35 B. Golacik, Mowa o samotności. http://pisarze.pl/felietony/2884-beatagolacik-mowa-o-samotnosci.html, (dostęp 11.10.2014).
30
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razie artystka nigdy nie była naprawdę nieszczęśliwa. Była jednakże bardzo smutna. (...) a mi bardzo smutno w samotności (...) - tak
sama pisała o tym, co ją dotykało najmocniej. Nawet po śmierci
samotność jej nie opuściła, gdyż pierwotnie pochowano ją z dala od
mogił cygańskich i dopiero po 10 latach trumnę z jej ciałem przeniesiono na cmentarz św. Józefa w Inowrocławiu, gdzie pochowany był jej ojczym Jan Wajs. Na nagrobku znalazła się jej fotografia,
znana jako Papusza w koralach36. Papusza w koralach lekko się
uśmiecha...
Streszczenie
W języku romskim Papusza znaczy ,,lalka”. Lalką w rękach ludzi była romska poetka Bronisława Weis. Gdy się urodziła Papuszą
nazwała ją matka, a romskie kobiety przepowiedziały jej, że
,,przyniesie wszystkim wielką dumę albo wielki wstyd". Przyniosła
dumę i przyniosła wstyd. Zapłaciła wysoką cenę za podjętą próbę
urzeczywistnienia swoich marzeń. Utraciła spokój ducha i prawo
przynależności do wspólnoty. Pogrążyła się w chorobie i na zawsze
utraciła chęć „malowania” poetyckim słowem. Brać romska skazała ją
na banicję i niekończącą się samotność za ujawnienie języka romskiego ,,gadziom". Niniejsza rozprawa jest próbą analizy zjawiska samotności zarówno w wymiarze czysto fizycznym, jak i duchowym, na
przykładzie tragicznego życia i twórczości romskiej poetki, która złamanie plemiennego tabu zapłaciła odrzuceniem przez społeczność z
której się wywodziła.
Słowa klucze: gile (pieśni), kultura romska, poezja, samotność, tabu, wykluczenie
Summary
Accursed roma poet Papusza- phenomenon of loneliness
Papusza means 'doll' in Romani language. The Roma poet
Bronislawa Weis was such kind of 'doll' in the hands of the people.
When she was born her mother called her Papusza and Roma
women predicted that she 'will bring great pride to all or a great
M. Machowska, Bronisława Wajs Papusza. Między biografią a legendą, Kraków
2011, s. 82-83.
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shame'. She brought some pride and brought some shame. Papusza
paid a high price for fulfilling her dreams. Losing peace of mind
and the right to belong to a community, she plunged into the disease and forever lost the desire to 'paint' poetic words. Her own
community condemned her to exile and eternal loneliness for revealing Romani language to 'gadje' world. The aim of this thesis is
to analyze the phenomenon of physical and spiritual loneliness, on
the example of the tragic life and work of Roma poet who, after
breaking the tribal taboos, experienced social exclusion from the
community she was derived.
Key words: ‘gile’(songs), loneliness, roma culture, social exclusion, taboo
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ROZDZIAŁ III

SAMOTNOŚĆ
ASPEKT PRAWNICZY
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Justyna Krzywkowska (UWM)

Status prawny osób żyjących w związkach niesakramentalnych
Wstęp
W zależności od prawa, które regulowało zawarcie małżeństwa wyróżniamy małżeństwo religijne (kościelne) zawierane wobec Kościoła katolickiego zgodnie z przepisami prawa kanonicznego, małżeństwo cywilne zawierane wobec urzędnika Urzędu Stanu
Cywilnego zgodnie z przepisami państwowego prawa małżeńskiego oraz małżeństwo konkordatowe (małżeństwo cywilne w formie
wyznaniowej)1.
Obecna sytuacja małżeństw nie jest dobra. Świadczy o tym rosnąca liczba pozwów rozwodowych w sądach okręgowych i skarg
powodowych o stwierdzenie nieważności małżeństwa w sądach
kościelnych, propagowanie w środkach społecznego przekazu życia we dwoje bez zobowiązaniach (dopuszczalność przedmałżeńskich stosunków seksualnych i stosowania antykoncepcji), jak również wzrost urodzeń dzieci pozamałżeńskich. Źle rozumiane pojęcie wolności sprawia, że coraz częściej młodzi ludzie postrzegają
instytucję małżeństwa jako przeszkodę do samorealizacji. Ślub i
posiadanie potomstwa odkładane jest w czasie. Coraz więcej dzieci
wychowuje się w niepełnych rodzinach, ponieważ rozwód traktowany jest jako szybki sposób na rozwiązanie problemów małżeńskich. „Po co mamy się męczyć, lepiej się rozstać” - deklarują ci,
którzy jeszcze niedawno składali sobie przysięgę małżeńską, nawet
w kościele. Brak dojrzałości emocjonalnej u małżonków powoduje,
że zamiast szukać drogi wyjścia z konfliktu łatwo decydują się na
rozwód. Współczesne warunki oraz wzorce płynące z mediów
sprzyjają decyzji o nie zakładaniu rodziny. Tworzy się nowe poję1

Kościoły i inne związki wyznaniowe, w których można zawrzeć małżeństwo w
formie wyznaniowej to: Kościół Katolicki, Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny,
Kościół Ewangelicko-Augsburski, Kościół Ewangelicko-Reformowany, Kościół Ewangelicko-Metodystyczny, Kościół Chrześcijan Baptystów, Kościół Adwentystów Dnia
Siódmego, Kościół Starokatolicki Mariawitów, Kościół Zielonoświątkowy oraz Kościół
Polskokatolicki.
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cia, jak rodziny patchworkowe, single czy związki partnerskie.
Niektóre zakłady pracy żądają od pracowników pełnej dyspozycyjności, pracy w godzinach nadliczbowych oraz w niedziele i
święta. Zaangażowanie w pracę zarobkową staje się niejako alternatywą dla założenia rodziny.
1. Zachowanie dozgonnego charakteru małżeństwa
Jednym z najistotniejszych obowiązków małżeńskich jest zachowanie dozgonnego charakteru małżeństwa2. Małżeństwo jest
nierozerwalne zgodnie z prawem natury, nie jest umową zawartą
pomiędzy dwiema stronami (mężczyzną i kobietą) na czas określony, którą przy zaistnieniu pewnych okoliczności można rozwiązać.
Małżeństwo jest przymierzem, w którym mężczyzna i kobieta tworzą wspólnotę całego życia3.
W nauczaniu Kościoła katolickiego małżeństwo kanoniczne jest
związkiem nierozerwalnym, obowiązującym aż do śmierci jednego z
małżonków. Nierozerwalność stanowi, obok jedności istotny przymiot małżeństwa, który pochodzi od samego Chrystusa4 i polega na
tym, że ważnie powstały węzeł małżeński nie może być rozwiązany.
Nierozerwalność wyklucza możliwość zawierania małżeństwa na
określony czas oraz możliwość rozwodu. Wyróżnia się nierozerwalność wewnętrzną, która oznacza niemożliwość rozwiązania każdego
węzła małżeńskiego powagą tych, którzy zadecydowali aktem woli o
jego powstaniu oraz nierozerwalność zewnętrzną oznaczającą niemożliwość rozwiązania małżeństwa ważnie zawartego i dopełnionego między ochrzczonymi przez jakąkolwiek władzę ludzką5. Miłość
2

Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus, 25.01.1983,
kan. 1056, AAS 75 II (1983) 1-317. Kodeks Prawa Kanonicznego. Przekład polski zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu, Poznań 1984. Zob. R. Sztychmiler, Istotne
obowiązki małżeńskie, Warszawa 1997; Tenże, Obowiązki małżeńskie, Warszawa 1999;
Małżeństwo na całe życie?, red. R. Sztychmiler, J. Krzywkowska, Olsztyn 2011.
3
KPK 1983, kan. 1055 § 1: „Matrimoniale foedus, quo vir et mulier inter se totius
vitae consortium constituent (…)”.
4
J. Krzywda, Refleksje na temat zasad i prawd życia rodzinnego, „Ius Matrimoniale”
2 (8) 1997, s. 114; Tenże, Dlaczego nierozerwalność węzła małżeńskiego, „Ius Matrimoniale” 8 (14) 2003, s. 23-31.
5
KPK 1983, kan. 1141. T. Pawluk, Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła
II, t. 3: Prawo małżeńskie, Olsztyn 1996, s. 32-33; H. Stawniak, Jedność i nierozerwal-
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małżeńska pozostaje obca wszelkiemu cudzołóstwu i rozwodowi, jest
miłością trwałą i wierną, obejmującą całą osobę jako dar bezinteresowny, ma być trwającą do końca życia mimo trudności i przeszkód6.
Przymierze małżeńskie rodzi zobowiązanie moralne, wymaga liczenia się ze słowami przysięgi, wymaga praktykowania miłości i wierności, okazywania szacunku współmałżonkowi i postępowania zasługującego na szacunek.
Podstawowym obowiązkiem Kościoła jest potwierdzanie nauki o nierozerwalności małżeństwa7. Nierozerwalność jest potrzebna dla dobra samych małżonków, jest gwarantem i zabezpieczeniem przed porzuceniem współmałżonka i pozostawieniem go w
sytuacji bez wyjścia, gdy przyjdzie choroba, starość czy próby życiowe. Myśl o nierozerwalności daje małżonkom poczucie bezpieczeństwa co do swojej przyszłości. Ponadto zapobiega wykroczeniom i jest pomocą w dotrzymaniu wierności małżeńskiej. Sakrament małżeństwa uświęca więzy małżeństwa między ochrzczonymi, natomiast wierność małżeńska sprawia, że małżonkowie mają
obowiązek podtrzymywania jedności i nierozerwalności małżeństwa8. „Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela” (Mt 19,
6). Wierność oznacza stałość w dochowywaniu danego słowa.
Największym zagrożeniem nierozerwalności małżeństwa
okazuje się niedojrzałość oraz brak miłości ze strony jednego lub
obojga małżonków, dlatego wzajemna miłość jest jedyną, a przede
wszystkim niezawodną formą ochrony przed zdradą9.

ność małżeństwa, „Prawo Kanoniczne” 34 (1991), nr 1-2, s. 103-120; E. Sztafrowski,
Chrześcijańskie małżeństwo, Warszawa 1985, s. 14-18.
6
Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym
Gaudium et spes, 7.12.1965, AAS 58 (1966) 1025-1115; List Prefekta Kongregacji Nauki
Wiary do biskupów Kościoła Katolickiego o współdziałaniu mężczyzny i kobiety w Kościele i
świecie (31.05.2004), „Warmińskie Wiadomości Archidiecezjalne” 24 (2004), s. 6.
7
Kongregacja Nauki Wiary, List o nierozerwalności małżeństwa Haec sacra congregatio (11.04.1973), [w:] Posoborowe dokumenty Kościoła Katolickiego o małżeństwie
i rodzinie, t. 1, Kraków 1999, s. 43-44.
8
M. Felicka, Miłość rodząca zdradę, „Więź” R. 50 (2007) 2, s. 39-43.
9
J. Knie-Górna, Miłość silniejsza od zdrady, „Przewodnik Katolicki” 29 (2007), s. 42-43.
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2. Katolik zobowiązany jest do kanonicznej formy zawarcia
małżeństwa
Kodeks Prawa Kanonicznego Jana Pawła II w kanonie 1055 § 1
wyraźnie stwierdza, że „Małżeńskie przymierze, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury do dobra małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione
przez Chrystusa Pana do godności sakramentu”. Wobec osób wierzących wymagana jest zatem kanoniczna forma zawarcia małżeństwa10, która polega na wyrażeniu zgody małżeńskiej wobec
świadka kwalifikowanego (urzędowego) i dwóch świadków zwykłych. Niedochowanie tej formy (poza przypadkami określonymi
w Kodeksie, np. w razie niebezpieczeństwa śmierci) skutkuje nieważnością małżeństwa11.
Nie tylko polskie prawo rodzinne12, ale także prawo kanoniczne przewiduje różne formy rozłączenia małżonków. Zawarcie
ponownego związku nie będzie uznane za sprzeczne z prawem
kościelnym, gdy poprzednie małżeństwo przestało istnieć. Aby
małżonek został zwolniony z dochowania wierności małżeńskiej
musi przedstawić albo metrykę śmierci współmałżonka wystawioną przez proboszcza na podstawie parafialnej księgi zmarłych albo
wydane przez biskupa diecezjalnego orzeczenie o domniemanej
śmierci13. Kolejną formą rozłączenia małżonków jest dyspensa papieska od małżeństwa ważnie zawartego, lecz niedopełnionego.
10

KPK 1983, kan. 1108 § 1: „Tylko te małżeństwa są ważne, które zostają zawarte
wobec asystującego miejscowego ordynariusza albo proboszcza, albo wobec kapłana lub
diakona delegowanego przez jednego z nich; a także wobec dwóch świadków, według
zasad wyrażonych w następnych kanonach i z uwzględnieniem wyjątków, o których w
kan. 144, 1112, § 1, 1116 i 1127, §§ 2-3”.
11
Formę nadzwyczajna istnieje dla potrzeb ludzi w okolicznościach, w których zrealizowanie formy zwyczajnej byłoby zbyt trudne, czy wprost niemożliwe. Przy zawieraniu małżeństwa w formie nadzwyczajnej wystarcza obecność dwóch świadków zwykłych
i wyrażenie zgody przez strony.
12
W Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym wymienione są następuje przyczyny rozłączenia małżonków: śmierć, ustalenie nieistnienia małżeństwa, unieważnienie małżeństwa, rozwód, a także rozłączenie małżonków bez rozwiązania małżeństwa – separacja.
Ustawa z dnia 25.02.1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 1964, Nr 9, poz. 59 z
późn.zm.).
13
KPK 1983, kan. 1707.
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Jeżeli któreś z małżonków zostało zmuszone np. siłą fizyczną, do
aktu małżeńskiego, małżeństwo w takim przypadku nie zostało
dopełnione14. Należy także pamiętać, że małżeństwo zawarte pomiędzy osobami nieochrzczonymi - w oparciu o prawo naturalne jest nierozerwalne. Przywilej Pawłowy oznacza prawo przyznane
osobom nawróconym, na mocy którego po przyjęciu chrztu mogą
zerwać węzeł małżeński zawarty przed przyjęciem chrztu z osobą
nieochrzczoną, przez zawarcie ponownego związku małżeńskiego,
jeżeli poprzedni współmałżonek nie chce się nawrócić i albo zrywa
wspólne pożycie lub je uniemożliwia15. Z kolei instytucja separacji
polega na zerwaniu lub zaniechaniu wspólnego pożycia małżonków mimo dalszego trwania węzła małżeńskiego16. Familiaris consortio separację małżeńską uznaje „za środek ostateczny, kiedy już
wszelkie rozsądne oddziaływania okażą się daremne”17. Natomiast
stwierdzenie nieważności małżeństwa nie jest rozwiązaniem małżeństwa, gdyż od samego początku nie było ono uznawane przez
prawo jako małżeństwo ważnie zawarte. Instytucja ta ma zastosowanie w przypadku gdy podczas składania przysięgi małżeńskiej
nie zostały spełnione wszystkie warunki wymagane do zawarcia
ważnego małżeństwa (istniały przeszkody małżeńskie, brak lub
wady zgody małżeńskiej, nie została zachowana forma kanoniczna
zawarcia małżeństwa)18.
Katolik powinien zawierać małżeństwo z katolikiem. Początkowo Kościół był przeciwny zawieraniu tzw. małżeństw miesza14

KPK 1983, kan. 1142. Jest to władza przysługująca wyłącznie papieżowi i nie może być delegowana. Samo postępowanie w celu wyjednania dyspensy papieskiej może
zainicjować biskup diecezjalny, który akta sprawy, zgromadzone najczęściej przez sąd
kościelny na skutek przeprowadzonego postępowania, przesyła następnie do Stolicy
Apostolskiej. Warunkiem udzielenia dyspensy jest słuszna przyczyna, czyli konkretny
motyw, który skłania papieża do udzielenia dyspensy, m.in: wielka nienawiść między
małżonkami, której nie da się usunąć, rozkład pożycia małżeńskiego nierokujący nadziei
na pogodzenie.
15
KPK 1983, kan. 1143. Aby strona ochrzczona ważnie zawarła nowe małżeństwo,
należy zawsze zapytać stronę nieochrzczoną: 1) czy i ona chciałaby przyjąć chrzest; 2)
czy przynajmniej chciałaby zgodnie mieszkać ze stroną ochrzczoną, bez obrazy Stwórcy.
16
KPK 1983, kan. 1151-1555.
17
Jan Paweł II, Familiaris consortio. Adhortacja apostolska o zadaniach rodziny
chrześcijańskiej w świecie współczesnym (22.11.1981), nr 83, AAS 74 (1982) 81-191.
18
KPK 1983, kan. 1083-1094; kan. 1095-1103; kan. 1108-1123.
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nych, co uzasadniane było obawą o utratę wiary przez osobę wierzącą i praktykującą. Obecnie Kodeks Prawa Kanonicznego nakłada
na nupturientów obowiązek spełnienia kilku warunków. Strona
katolicka jest zobowiązana do złożenia oświadczenia, że jest gotowa odsunąć od siebie niebezpieczeństwo utraty wiary, jak również
złożyć szczere przyrzeczenie, że uczyni wszystko, co w jej mocy, by
wszystkie dzieci zostały ochrzczone i wychowane po katolicku.
Druga strona, aby była świadoma treści przyrzeczenia strony katolickiej, ma być powiadomiona o składanych przez nią przyrzeczeniach. Jeżeli więc z góry wiadomo, że istnieje niebezpieczeństwo
utraty wiary, zawarcie małżeństwa jest mocą Bożego prawa zakazane, a dyspensa niemożliwa. Warunkiem udzielenia dyspensy jest
obowiązek duszpasterskiego pouczenia obydwu stron o celach
oraz istotnych przymiotach małżeństwa, których nie może wykluczyć żadna ze stron19.
3. Ogólna charakterystyka związków niesakramentalnych
Związki niesakramentalne w dzisiejszych czasach mogą przybierać różne formy. Prawo kanoniczne nie uznaje rozwodu cywilnego na zerwanie sakramentalnej więzi małżeńskiej. Osoba która
zawarła ślub kościelny i jest po rozwodzie cywilnym, nadal znajduje się w związku małżeńskim zawartym przed Bogiem. W sytuacji,
gdy któraś z osób rozwiedzionych cywilnie wstępuje w nowy cywilny związek małżeński lub żyje w nieformalnym związku, popełnia grzech ciężki, bowiem łamie szóste przykazanie Boże, które
brzmi „Nie cudzołóż”.
Jan Paweł w adhortacji apostolskiej Familiaris consortio z 1981
roku do najczęściej spotykanych postaw świadczących o braku zrozumienia małżeństwa katolickiego zaliczył m.in: małżeństwo na
próbę (na określony czas); rzeczywiste wolne związki (konkubinat); małżeństwa katolików związane tylko ślubem cywilnym;
małżonków, którzy po uzyskaniu rozwodu cywilnego zawarli nowy związek cywilny. Kościół katolicki nie może zaakceptować tych
związków, ponieważ ze swej istoty sprzeciwiają się trwałości i nierozerwalności małżeństwa.
19
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KPK 1983, kan. 1124-1129.

Pierwszą nieprawidłową formą relacji dwojga osób jest tzw.
małżeństwo na próbę20, które wielu ludzi chciałoby dzisiaj usprawiedliwić, przypisując mu pewne zalety. Małżeństwo pomiędzy
dwojgiem ochrzczonych (ważnie zawarte i dopełnione) jest zawsze
nierozerwalne. Przy spisywaniu kanonicznego protokołu badania
narzeczonych proboszcz lub oddelegowany przez niego kapłan
pyta się ich, czy chcą zawrzeć małżeństwo zgodnie z nauką Kościoła jako jedno i nierozerwalne do śmierci? oraz czy w przypadku
trudności w małżeństwie dopuszczają rozejście się? Dlatego w Kościele katolickim małżeństwo zawierane jest zawsze aż do śmierci
(„Ja … biorę Ciebie … za żonę/męża i ślubuję Ci miłość, wierność i
uczciwość małżeńską oraz to, że Cię nie opuszczę aż do śmierci.
Tak mi dopomóż Panie Boże Wszechmogący w Trójcy Jedyny i
Wszyscy Święci”).
Drugą nieprawidłowością są rzeczywiste wolne związki, czyli
związki „bez żadnej uznanej publicznie więzi instytucjonalnej, ani
cywilnej, ani religijnej”21. Nie ma już społecznego potępienia zwłaszcza w większych miastach - życia na tzw. „kocią łapę”. Coraz częściej w mediach zamiast słowa mąż, żona pojawia się termin
partner, partnerka. Dziś mało kto wstydzi się słowa „mój konkubent, moja konkubina”. Osoby żyjące w takich związkach z jednej
strony walczą o to, aby miały uprawnienia jakie przysługują małżonkom, np. prawo do dziedziczenia, a z drugiej strony nie chcą
przyjąć zobowiązań wynikających z faktu zawarcia małżeństwa.
To, że opinia publiczna aprobuje dziś małżeństwa bez związku sakramentalnego nie oznacza, że takie osoby są usprawiedliwione w
swoim zachowaniu. Zgodnie z kan. 1093 Kodeksu Prawa Kanonicznego do przeszkód małżeńskich zalicza się przeszkodę przyzwoitości
publicznej, która powstaje m.in. z notorycznego lub publicznego
konkubinatu22. Przeszkoda ta powoduje nieważność małżeństwa w
20

FC, nr 80.
FC, nr 81.
22
Konkubinat to trwałe, niezalegalizowane pożycie mężczyzny i niewiasty na sposób małżeński. Konkubinat jest notoryczny, jeśli wiadomo o nim publicznie i nie da się
go ukryć albo jeśli został takowy stwierdzony sądownie. Jest nazywany publicznym, jeśli
wie o nim wiele osób lub jest rzeczą prawdopodobną, że wkrótce będzie o nim wszędzie
wiadomo.
21
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pierwszym stopniu linii prostej między mężczyzną i krewnymi kobiety. Zdarzają się wypowiedzi młodych ludzi, którzy oznajmiają
wprost, że życie bez ślubu jest wygodniejsze, że do bycia razem nie
potrzebują „papierka”. Słowa przysięgi małżeńskiej (zwłaszcza tej
wypowiadanej w kościele) dla wielu są nie do udźwignięcia. Istnieją także nupturienci (nawet katoliccy) którzy ze względów ideologicznych lub praktycznych wolą zawrzeć tylko ślub cywilny23.
Coraz więcej jest również przypadków, gdy występuje przeszkoda kanoniczna uniemożliwiająca uregulowanie spraw małżeńskich. Osoby rozwiedzione, które związane są nadal małżeństwem
sakramentalnym, składają prośbę do sądu kościelnego o rozpatrzenie skargi o nieważność małżeństwa. Decydują się m.in. na to, dlatego że ich nowe małżeństwo zawierane przed kierownikiem
Urzędu Stanu Cywilnego nie jest uznawane przez Kościół katolicki.
Chociaż kolejny ich związek cywilny okazuje się bardziej udany niż
związek sakramentalny to dla Kościoła istotny jest ślub zawierany
przed Bogiem. Dla wielu takie stanowisko Kościoła jest niesprawiedliwe, stąd próbują udowodnić, że ich małżeństwo kościelne
było nieważnie zawarte. Bywa, że na wyrok trybunału kościelnego
czeka się latami i strony procesowe nie czekając na jego wydanie
zawierają wyłącznie ślub cywilny lub żyją w związku niezalegalizowanym. Niektórzy przeżywają kryzys wiary i czują się odrzuceni przez wspólnotę kościelną.
4. Pozycja kanoniczna katolików żyjących w związkach niesakramentalnych
W myśl przepisów prawa kanonicznego24 i adhortacji apostolskiej Familiaris consortio25 osoby żyjące w związkach niesakramentalnych nadal należą do Kościoła katolickiego i uczestniczą w sposób im dostępny w misji Kościoła. Obecne czasy pokazują, że problem istnienia takich związków w coraz większym stopniu dotyczy
23

FC, nr 82. Warto pamiętać, że w wyjątkowej sytuacji z ważnych powodów pastoralnych istnieje możliwość zawarcia małżeństwa kościelnego, które nie wywierałoby
skutków cywilnoprawnych, zob. KPK 1983, kan. 1071 § 1, n. 2), np. problemy z uzyskaniem zgody państwa wynikające z kwestii obywatelstwa jednej ze stron.
24
KPK 1983, kan. 96.
25
FC, nr 84.
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także środowisk katolickich. Zagadnieniem tym zajął się wprost
Synod Biskup obradujący w dniach 5-19 października 2014 r. w
Watykanie. Z wielkimi nadziejami mówiło się o zmianie postrzegania przez Kościół rozwodników. Oczywiście osoby żyjące w
związkach niesakramentalnych nie mogą przystępować do Komunii św., ponieważ uzyskanie przez nie rozgrzeszenia sakramentalnego nie jest możliwe. Nie posiadają one szczerej woli nie grzeszenia więcej i nawrócenia się. Nie dochowują wierności pierwszemu
małżonkowi. Zgodnie z prawem Bożym tylko małżonków powinna
łączyć wspólnota łoża. W adhortacji apostolskiej Familiaris consortio
Jan Paweł II napisał, że: „podstawowym obowiązkiem Kościoła jest
potwierdzenie z mocą, jak to uczyli Ojcowie Synodu, nauki o nierozerwalności małżeństwa. Tym, którzy w naszych czasach uważają za trudne lub niemożliwe wiązanie się z jedną osobą na całe życie, i tym, którzy mają poglądy wypaczone przez kulturę odrzucająca nierozerwalność małżeństwa i wręcz ośmieszają zobowiązanie
małżonków do wierności, należy od nowa przypomnieć radosne
orędzie o bezwzględnie wiążącej mocy owej miłości małżeńskiej,
która w Jezusie Chrystusie znajduje swój fundament i swoją siłę”26.
W niektórych przypadkach Kościół dopuszcza do sakramentu
pokuty i Eucharystii rozwiedzionych małżonków żyjących w nowych związkach, pod warunkiem spełnienia określonych przesłanek. Jednym z takich warunków jest obopólna zgoda małżonków
na zaprzestanie współżycia cielesnego (zgoda na życie jak brat z
siostrą). Przed wyrażeniem zgody duszpasterz musi być jednak
przekonany o spełnieniu przez zainteresowanych następujących
warunków: „a) została naprawiona krzywda w stosunku do
współmałżonka i małżeństwa sakramentalnego oraz dzieci zrodzonych w tym małżeństwie; b) istnieje moralna pewność, że powstrzymanie się obydwu stron od współżycia seksualnego zostanie
zachowane; c) zostanie usunięte niebezpieczeństwo zgorszenia”27.
Sankcje związane z trwaniem w związkach niesakramentalnych
rzutują również na niemożność podjęcia funkcji rodzica chrzestnego,
26

FC, nr 20.
J. Gręźlikowski, Białe małżeństwo - razem a jednak osobno, [w:]
http://www.niedziela.pl/artykul/30539/nd/ Biale-malzenstwo---razem-a-jednak-osobno
(dostęp 25.11.2014).
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świadka bierzmowania czy podjęcia pracy w zawodzie nauczycielakatechety. Urzędu kościelnego nie może pełnić osoba, która ma nieuregulowaną sytuację małżeńską. Do zachowania pełnej wspólnoty
z Kościołem konieczne jest zachowanie przez wiernych jednocześnie
trzech warunków: wyznawanie wiary, przyjmowanie sakramentów
św., uznanie zwierzchnictwa kościelnego, tj. akceptacja hierarchicznego ustroju Kościoła (Biskupa Rzymu i Kolegium Biskupów)28.
W myśl przepisu kan. 1184 § 1 n. 3 Kodeksu Prawa Kanonicznego
prawa do pogrzebu kościelnego pozbawieni są „jawni grzesznicy,
którym nie można przyznać pogrzebu bez publicznego zgorszenia
wiernych”, jeśli przed śmiercią nie dali żadnych oznak pokuty.
Jawny grzesznik to ten, kto w sposób ciężki i trwały wykracza
przeciw moralności chrześcijańskiej i którego to grzeszne życie jest
znane otoczeniu, np. żyje w konkubinacie. Istnieją przypadki pogrzebu człowieka, który żył w niesakramentalnym związku małżeńskim, ale w miarę dostępnych możliwości spełniał praktyki religijne i swym postępowaniem nie dawał zgorszenia.
W wielu przypadkach stronami związku niesakramentalnego
są osoby w dalszym ciągu wierzące i pragnące nadal trwać w duchu praktyk katolickich. Zdarza się, że rodzice dbają o rozwój duchowy swoich dzieci sami będąc pozbawieni możliwości korzystania z sakramentów. Warto w tym miejscu przywołać zalecenia Papieskiej Rady ds. Rodziny w sprawie duszpasterstwa osób rozwiedzionych żyjących w nowych związkach z dnia 25 stycznia 1997
roku29. Duszpasterze w swojej pracy pasterskiej winni mieć przed
sobą następujące cele: wierność sakramentowi małżeństwa, niesienie pomocy rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji oraz towarzyszenie duchowe rozwiedzionym chrześcijanom i związanym
nowym małżeństwem cywilnym30. Duszpasterze powinni głosić
wiarę Kościoła w sakrament małżeństwa; wyrażać niezadowolenie
z powodu rozpadu małżeństwa zawieranego przed obliczem Boga
oraz zachęcać i wspomagać do wytrwania w przysięgach składa28

KPK 1983, kan. 205.
Papieska Rada ds. Rodziny, Duszpasterstwo osób rozwiedzionych żyjących w nowych związkach, [w:] Posoborowe dokumenty Kościoła Katolickiego o małżeństwie i
rodzinie, t. 2, Kraków 1999, s. 433-438.
30
Tamże.
29
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nych przed Bogiem. Duchowość małżeństwa winna być tematem
spotkań z małżeństwami, katechez, kazań, rekolekcji parafialnych.
Ważne jest tworzenie grup małżeństw, by mogły się one dzielić
swoimi problemami, troskami i wzajemnie sobie pomagać. Opieka
duszpasterska należy otoczyć również te rodziny, które przeżywają
obiektywnie trudne sytuacje: emigracja zarobkowa jednego z małżonków, utrata pracy, brak mieszkania, niepełnosprawność dziecka
(lub innego członka rodziny), alkoholizm, brak jednego z rodziców.
Wobec trudności w komunikacji międzyosobowej, nieumiejętności
rozwiązywania konfliktów i coraz częściej spotykanej niedojrzałości emocjonalnej, ważne jest organizowanie sieci poradni rodzinnych, w których małżonkowie i rodzice mogliby uzyskać potrzebną
im pomoc.
Prawo kanoniczne z jednej strony stawia surowe ograniczenia
osobom pozostającym w związkach niesakramentalnych (nie
udziela im rozgrzeszenia, nie dopuszcza do Komunii świętej, nie
zezwala na pełnienie funkcji chrzestnych i świadków bierzmowania), z drugiej strony nie pozbawia wiernego możliwości powrotu
do życia w zgodzie z przykazaniami Bożymi (nieważność małżeństwa, uważnienie małżeństwa, separacja, duszpasterstwo związków niesakramentalnych). Adhortacja apostolska Familiaris consortio stwierdza: „Wzywamy gorąco pasterzy i cała wspólnotę wiernych do okazywania pomocy rozwiedzionym, do podejmowania z
troskliwą miłością starań o to, by nie czuli się odłączeni od Kościoła, skoro mogą jako ochrzczeni do niego należeć, powinni uczestniczyć w jego życiu. Niech będą zachęcani do słuchania słowa Bożego, do uczęszczania na Mszę świętą, do wytrwania w modlitwie,
do pomnażania dzieł miłości oraz inicjatyw wspólnoty na rzecz
sprawiedliwości, do wychowania dzieci w wierze chrześcijańskiej,
do pielęgnowania ducha i czynów pokutnych, żeby w ten sposób z
dnia na dzień wypraszali sobie w Boga łaskę”31.
Zakończenie
Małżeństwo stanowi instytucję otoczoną szczególną troską zarówno Kościoła, jak i państwa. Każde rozejście się małżonków jest
31
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nie tylko ich osobistą tragedią, lecz stanowi również niepokojące
zjawisko społeczne. Obecnie coraz więcej katolików - uprzednio
związanych ślubem kościelnym - po rozwodzie cywilnym decyduje
się ulokować uczucie miłości do drugiej osoby w nowym związku.
Mają oni świadomość, że w ten sposób ich pozycja w Kościele nie
będzie taka sama, jak w czasie pozostawania w związku niesakramentalnym. Wybierają mimo to ślub cywilny, chociaż wiara katolicka w której zostali ochrzczeni i wychowani nie uznaje tego rodzaju związków za sakrament. Istnieją różne formy duszpasterstwa
osób rozwiedzionych, jak rekolekcje zamknięte, katecheza i specjalne spotkania organizowane wyłącznie dla nich, angażowani są
w działalność Kościoła w granicach dozwolonych przez prawo kanoniczne. Jednak dla osoby głęboko wierzącej nie jest to wystarczające. Małżonek rozwiedziony, który szanuje nierozerwalność ważnego węzła małżeńskiego nie będzie zawierał nowego związku,
lecz będzie żył w samotności. Jego zachowanie powinno stanowić
świadectwo dla innych osób będących po rozwodzie. Takiej osobie
Kościół nie odmawia przyjmowania sakramentów św.
Summary
The legal status of people living in non-sacramental union
John Paul in the Apostolic Exhortation Familiaris Consortio
1981 the most common behavior indicative of a lack of understanding of the Catholic marriage included: marriage to the test (for a
limited time); real free trade (cohabitation); the marriage of Catholics associated only civil marriage; spouses living in separation and
divorcees who have not entered into a new marriage and spouses
who after obtaining a civil divorce, remarried status. The Catholic
Church can not accept compounds, which by their nature are opposed to the durability of marriage. The article presents the legal
consequences of being in a relationship non-sacramental.
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Paweł Bucoń (KUL)

Procedura odebrania osoby podlegającej władzy rodzicielskiej
lub pozostającej pod opieką
1. Wstęp
Z mocy art. 1 pkt 3 ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz ustawy o komornikach sądowych i egzekucji1 postępowanie dotyczące odebrania osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką objęto przepisami kodeksu postępowania cywilnego2 o postępowaniu nieprocesowym, a nie jak dotychczas o postępowaniu egzekucyjnym, poprzez dodanie w Części pierwszej, Księdze drugiej, Tytule II, Dziale II, Rozdziale 2 Oddziału 5 zatytułowanego „Sprawy o odebranie osoby podlegającej
władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką”. Konsekwentnie, w oparciu o art. 1 pkt 4 przywołanej ustawy z dnia 19 lipca
2001r. 3, skreślone zostały art. 1089 – 10951 k.p.c., czyli cały Dział VI
w Księdze drugiej, Części drugiej, Tytule III oraz art. 790 k.p.c.
Uchylono także przepis art. 580 k.p.c., jak też znowelizowano art.
579 k.p.c.4. Orzeczenie sądu zobowiązujące do wydania osoby nie
stanowi więc tytułu egzekucyjnego.
W konsekwencji aktualnie unormowane postępowanie może
najpierw zmierzać do rozpoznania sprawy i wydania orzeczenia, a
potem do wykonania wydanego orzeczenia, albo też, gdy orzeczeArt. 1 pkt 3) ustawy z dnia 19 lipca 2001r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz
ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2001r. Nr 98, poz. 1069), w
części pierwszej w księdze drugiej w tytule II w dziale II w rozdziale 2 po oddziale 4 dodaje oddział 5 w brzmieniu: "Oddział 5 Sprawy o odebranie osoby
podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką (…)”.
2 Ustawa z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst
jednolity Dz.U. z 2014r. poz. 101, z późn. zm.), dalej jako k.p.c.
3 Art. 1 pkt 4) w części drugiej w księdze drugiej: a) skreśla się art. 790, b) w
tytule III skreśla się dział VI.
4 Art. 1 pkt 1) w art. 579 skreśla się wyrazy "oraz odebranie dziecka"; pkt 2)
skreśla się art. 580.
1
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nie o obowiązku wydania osoby zostało już wydane w innej sprawie, może mieć na celu jedynie przymusowe odebranie osoby według art. 5986 i nast. k.p.c. (wobec braku dobrowolnego wydania
osoby)5.
W ramach tego postępowania można zatem wyróżnić fazę
rozpoznawczą oraz fazę wykonawczą (realizacyjną). Faza rozpoznawcza może przebiegać według art. 5981 - 5985 k.p.c. lub stanowić część postępowania rozpoznawczego dotyczącego innego rodzaju spraw, np. postępowania opiekuńczego dotyczącego władzy
rodzicielskiej, w tym postępowania o zmianę rozstrzygnięcia o
władzy rodzicielskiej zawartego w wyroku orzekającym rozwód,
separację lub unieważnienie małżeństwa, albo postępowania w
sprawie o rozwód, separację lub unieważnienie małżeństwa6. Sąd
rozwodowy w zakresie pieczy nad małoletnimi dziećmi staje się na
czas procesu o rozwód, sądem opiekuńczym i w tym zakresie może
wydawać wszelkie potrzebne zarządzenia7, w tym także dotyczące
odebrania. Podobnie Sąd Najwyższy przyjmował, że w razie powzięcia przez sąd opiekuńczy w toku sprawy o rozwód wiadomości o potrzebie roztoczenia pieczy nad wspólnymi małoletnimi
dziećmi stron, sprawę w tym przedmiocie przekazuje sądowi rozwodowemu8. Faza wykonawcza natomiast zawsze podlega przepisom art. 5986 - 59812 k.p.c., bez względu na to, w którym postępowaniu zapadło orzeczenie o odebraniu osoby.
2. Materialnoprawna podstawa procedury odebrania osoby
Materialnoprawną podstawą postępowania w sprawach o
odebranie osoby jest przepis art. 100 § 1 ustawy z dnia 25 lutego

Z. Świeboda, Orzekanie i wykonywanie orzeczeń w sprawie o odebranie osoby
podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką, MOP 2003, nr 1, Legalis.
6 Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 9 lutego 2007r., III CZP 156/06, OSNC
2008, Nr 1, poz. 2.
7 A. Piotrowska, Zagadnienia dotyczące stosowania art. 443, 445 kodeksu postępowania cywilnego, NP Nr 10/1974, s. 1347.
8 Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 29 kwietnia 1977r., III CZP 20/77,
OSNC Nr 12/1977, poz. 229.
5
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1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy9 oraz art. 100 § 1 k.r.o. w zw.
z art. 175 k.r.o.10, a także Konwencja dotycząca cywilnych aspektów
uprowadzenia dziecka za granicę, sporządzona w Hadze 25 października 1980 r.11.
Podmiotami tego postępowania są osoby podlegające władzy
rodzicielskiej oraz osoby pozostające pod opieką12. Osobami podlegającymi władzy rodzicielskiej są osoby niepełnoletnie – art. 92
k.r.o. 13, czyli takie, które nie ukończyły 18 lat - art. 10 § 1 ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny14, chyba że przed ukończeniem 18 lat zawarły one związek małżeński - art. 10 § 2 k.c. 15.
Osoby pozostające pod opieką to dzieci pozbawione opieki rodzicielskiej - art. 72 ust. 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja
Rzeczypospolitej Polskiej16 i art. 145 k.r.o. 17 oraz osoby ubezwłaUstawa z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. Nr 9,
poz. 59, z późn. zm.), dalej jako k.r.o., zaś art. 100 § 1. k.r.o. brzmi: „Sąd opiekuńczy i inne organy władzy publicznej są obowiązane udzielać pomocy rodzicom,
jeżeli jest ona potrzebna do należytego wykonywania władzy rodzicielskiej. W
szczególności każde z rodziców może zwrócić się do sądu opiekuńczego o odebranie dziecka od osoby nieuprawnionej, a także zwrócić się do sądu opiekuńczego lub innego właściwego organu władzy publicznej o zapewnienie
dziecku pieczy zastępczej”.
10 Art. 175. Do opieki nad ubezwłasnowolnionym całkowicie stosuje się
odpowiednio przepisy o opiece nad małoletnim z zachowaniem przepisów
poniższych.
11 Konwencja dotycząca cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę, sporządzona w Hadze 25 października 1980 r. (Dz. U. z 1995 r. Nr 108, poz.
528, z późn. zm.), dalej jako: Konwencja haska.
12 Art. 5981 § 1. W sprawach o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką prokuratorowi doręcza się odpis wniosku i
zawiadamia się go o terminach rozprawy. § 2. W sprawach, o których mowa w §
1, art. 472 stosuje się odpowiednio. § 3. W sprawach, o których mowa w § 1, art.
570 nie stosuje się.
13 Art. 92. Dziecko pozostaje aż do pełnoletności pod władzą rodzicielską.
14 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U. z
2014 r. poz. 121), dalej jako k.c., zaś art. 10 § 1. k.c. brzmi: „Pełnoletnim jest, kto
ukończył lat osiemnaście”.
15 Art. 10 § 2. Przez zawarcie małżeństwa małoletni uzyskuje pełnoletność.
Nie traci jej w razie unieważnienia małżeństwa.
16 Art. 72 ust. 2. Dziecko pozbawione opieki rodzicielskiej ma prawo do
opieki i pomocy władz publicznych.
9
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snowolnione całkowicie - art. 175 k.r.o.18.
Odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką może być orzeczone także na podstawie przepisów Konwencji haskiej. Postanowienia Konwencji haskiej stanowią
część krajowego porządku prawnego i są stosowane w Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio, z uwzględnieniem wiążącej Polskę
Konwencji o prawach dziecka19 przyjętej przez Zgromadzenie
Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r.20 Zastosowanie wówczas mają w pierwszej kolejności przepisy tej Konwencji, albowiem w oparciu o art. 5982 § 1 k.p.c. 21 w czasie trwania
postępowania o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej
lub pozostającej pod opieką, toczącego się w trybie Konwencji haskiej nie można rozstrzygać w przedmiocie władzy rodzicielskiej
lub opieki nad tą osobą. Postępowanie w tych sprawach sąd zawiesza z urzędu z chwilą wszczęcia postępowania o odebranie osoby
podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką.
Niedopuszczalność rozstrzygania przez sąd polski o władzy rodzicielskiej lub opiece obowiązuje jednak tylko do zakończenia postępowania o odebranie toczącego się na podstawie przepisów Konwencji haskiej22. Celem Konwencji haskiej jest przeciwdziałanie
Art. 145 § 1. Opiekę ustanawia się dla małoletniego w wypadkach
przewidzianych w tytule II niniejszego kodeksu. § 2. Opiekę ustanawia sąd
opiekuńczy, skoro tylko poweźmie wiadomość, że zachodzi prawny po temu powód.
18 Zob. przypis nr 10.
19 Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów
Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989r. (Dz.U. 1991 nr 120 poz. 526).
20 Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 16 stycznia 1998r., II CKN
855/97, OSN 1998, Nr 9, poz. 142; S. Dmowski, Przegląd orzecznictwa, PS 2001, Nr
9, s. 123).
21 Art. 5982 § 1. W czasie trwania postępowania o odebranie osoby podlegającej
władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką, toczącego się w trybie Konwencji
dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę (Dz. U. z 1995 r.
Nr 108, poz. 528 oraz z 1999 r. Nr 93, poz. 1085), nie można rozstrzygać w przedmiocie władzy rodzicielskiej lub opieki nad tą osobą. Postępowanie w tych sprawach sąd
zawiesza z urzędu z chwilą wszczęcia postępowania o odebranie osoby podlegającej
władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką.
22 5982 § 2. Po zakończeniu postępowania o odebranie osoby podlegającej
władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką sąd podejmie zawieszone postępowanie.
17
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samowoli osób zainteresowanych sprawowaniem pieczy nad
dzieckiem, zapobieżenie działaniom zmierzającym do tworzenia
"faktów dokonanych" z jednoczesną zachętą do korzystania z
przewidzianych w państwie stałego pobytu dziecka środków
prawnych służących do zmiany stanu prawnego w zakresie pieczy
nad dzieckiem lub styczności z dzieckiem23.
Sąd Najwyższy przyjął ponadto, że postanowienie regulujące
kontakty rodziców z dzieckiem, nakazujące wydawanie dziecka
przez rodzica, któremu powierzono wykonywanie władzy rodzicielskiej, oraz zobowiązujące drugiego rodzica do odprowadzania
dziecka, podlega wykonaniu w postępowaniu unormowanym w
art. 5981 i nast. k.p.c.24.
3. Etap rozpoznawczy procedury odebrania osoby (art. 5981 5985 k.p.c.)
Postępowanie o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką może być wszczęte jedynie na wniosek25. Nie może być wszczęte przez sąd opiekuńczy z urzędu – art.
598¹ § 3 k.p.c. 26. Jest to wyjątek od zasady wyrażonej w art. 570
k.p.c.27. Także w innym postępowaniu, w którym sąd może orzec o
obowiązku oddania osoby (w sprawie dotyczącej władzy rodzicielskiej, o rozwód, separację, unieważnienie małżeństwa), do orzeczenia
odebrania konieczny jest wniosek o odebranie osoby zainteresowanej
(rodziców, opiekuna), prokuratora, Rzecznika Praw Obywatelskich
lub Rzecznika Praw Dziecka28. Sąd opiekuńczy może jednak z urzędu
zmienić postanowienie o odebranie osoby, nawet prawomocne, jeżeli
wymaga tego dobro osoby, której postępowanie dotyczy29.
Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 2 czerwca 2000r., II CKN 959/00,
opubl. Legalis.
24 Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 28 sierpnia 2008r., III CZP 75/08, BSN
2008, Nr 8, s. 7.
25 P. Pruś, [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. II, red. M. Manowska, LexisNexis, Warszawa 2011, s. 165.
26 Art. 5981 § 3. W sprawach, o których mowa w § 1, art. 570 nie stosuje się.
27 Art. 570. Sąd opiekuńczy może wszcząć postępowanie z urzędu.
28 P. Pruś, [w:] Kodeks …, op. cit., s. 165.
29 J. Gudowski, Postępowanie w sprawach o odebranie osoby podlegającej władzy
rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką, PS Nr 1/2002, s. 26.
23
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W sprawach o odebranie osoby sąd opiekuńczy obowiązany
jest do doręczenia prokuratorowi odpisu wniosku i do zawiadomienia prokuratora o terminach rozpraw. Na podstawie art. 7 k.p.c.
30 przesłankami udziału prokuratora w postępowaniu nieprocesowym mogą być: potrzeba ochrony praworządności, praw obywateli
i interesu społecznego. Jeżeli prokurator nie zgłosi swego udziału
w sprawie o odebranie osoby, sąd nie jest obowiązany do doręczania mu innych niż wniosek pism procesowych31. W literaturze prezentowany jest dominujący pogląd, że prokuratorowi doręcza się
tylko odpis wniosku i obowiązek ten nie dotyczy dalszych pism
procesowych składanych w toku postępowania32. A. Zieliński
twierdzi jednak, że jest to błędne stanowisko, albowiem prokurator
może przystąpić do sprawy także w późniejszym etapie postępowania, m.in. na skutek dalszych pismach procesowych, co skutkuje
tym, że prokuratorowi powinno się przesyłać kolejne pisma procesowe uczestników postępowania33.
Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 26 stycznia 1973 r.34 przyjął,
że w sprawach o odebranie dziecka, dziecko nie jest uczestnikiem
postępowania w rozumieniu art. 510 k.p.c.35. Podobnie wypowiada
Art. 7. Prokurator może żądać wszczęcia postępowania w każdej sprawie,
jak również wziąć udział w każdym toczącym się już postępowaniu, jeżeli według jego oceny wymaga tego ochrona praworządności, praw obywateli lub
interesu społecznego. W sprawach niemajątkowych z zakresu prawa rodzinnego
prokurator może wytaczać powództwa tylko w wypadkach wskazanych w
ustawie.
31 Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 24 czerwca 1966r., III CZP 42/66,
OSNCP Nr 12/1966, poz. 210.
32 T. Żyznowski, [w:] Kodeks postępowania cywilnego, t. II, red. K. Piasecki,
Warszawa 2002, s. 564.
33 A. Zieliński, [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, red. A. Zieliński, C.H.Beck 2014, Legalis, Nb 3 do art. 5981.
34 Uchwala Sądu Najwyższego z dnia 26 stycznia 1973r., III CZP 101/71,
OSNCP 1973, nr 7 – 8, poz. 118.
35 Art. 510 § 1. Zainteresowanym w sprawie jest każdy, czyich praw dotyczy
wynik postępowania, może on wziąć udział w każdym stanie sprawy aż do zakończenia postępowania w drugiej instancji. Jeżeli weźmie udział, staje się
uczestnikiem. Na odmowę dopuszczenia do wzięcia udziału w sprawie przysługuje zażalenie. § 2. Jeżeli okaże się, że zainteresowany nie jest uczestnikiem, sąd
wezwie go do udziału w sprawie. Przez wezwanie do wzięcia udziału w sprawie
30
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się część przedstawicieli doktryny, m. in. A. Zieliński36. Stanowisko
powyższe jest krytykowane jako pozostające w sprzeczności z
przepisami k.p.c.37.
Zgodnie z art. 5981 § 2 k.p.c. 38 w sprawach o odebranie osoby
podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką sąd
opiekuńczy może dokonywać wezwań i doręczeń skierowanych
zarówno do uczestników postępowania, jak i osób trzecich z pominięciem sposobów przewidzianych w przepisach k.p.c. Zawiadomienie lub doręczenie dokonane w sposób, o którym wyżej mowa,
może być uznane za skuteczne, jeżeli jest niewątpliwe, że doszło do
wiadomości adresata39. Sąd Najwyższy przyjmował, że strona nie
może powoływać się na nieotrzymanie pisma sądu, jeżeli będąc
zawiadomiona o jego nadejściu, nie zgłasza się po jego odbiór. Nie
może także zasłaniać się nieotrzymaniem zawiadomienia telefonicznego, gdy zawiadomienia tego nie odczytuje z aparatury rejestrującej nadesłany tekst40.
Dla przyspieszenia postępowania o odebranie osoby, sąd w
przypadku gdy miejsce pobytu tej osoby nie jest znane, ma obowiązek przeprowadzenia stosownego dochodzenia w celu ustalenia miejsca pobytu osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub
pozostającej pod opieką. Może zwrócić się do jednostek samorządowych, administracji rządowej i innych organów, w szczególności
do Policji41. Przywołana reguła znajduje zastosowanie w toku powezwany staje się uczestnikiem. W razie potrzeby wyznaczenia kuratora do
zastępowania zainteresowanego, którego miejsce pobytu jest nieznane, jego wyznaczenie następuje z urzędu.
36 A. Zieliński, Sądownictwo opiekuńcze w sprawach małoletnich, Warszawa
1975, s. 82.
37 J. Jagieła, Postępowanie w sprawach o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką, MOP 2002, nr 19, opubl. Legalis.
38 Art. 5981 § 2. W sprawach, o których mowa w § 1, art. 472 stosuje się odpowiednio.
39 Art. 472 § 2 k.p.c. Wezwanie i doręczenie dokonane w powyższy sposób
wywołuje skutki przewidziane w Kodeksie, jeżeli jest niewątpliwe, że doszło ono
do wiadomości adresata.
40 Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 20 października 1998r., III KZ 182/98,
OSNKW 1998, Nr 11-12, poz. 152 z glosą J. Satki, OSP 1999, Nr 3, poz. 66).
41 Art. 5983 k.p.c. Jeżeli miejsce pobytu osoby podlegającej władzy rodziciel-
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stępowania rozpoznawczego co do istoty sprawy. Ustalenie miejsca
pobytu takiej osoby w toku wykonania postanowienia co do istoty
sprawy odbywa się bowiem w trybie art. 59811 k.p.c.42.
Sąd określa termin, w jakim zobowiązany powinien oddać
uprawnionemu osobę podlegającą władzy rodzicielskiej lub pozostającą pod opieką43. Określenie terminu polega na wskazaniu daty
tego oddania. Sąd nie określa jednak terminu oddania, jeżeli orzeka
w tym przedmiocie łącznie z rozstrzygnięciem o władzy rodzicielskiej, w wyroku rozwodowym, orzekającym separację, unieważniającym małżeństwo44. W postanowieniu tym należy również określić
osobę uprawnioną do obioru podopiecznego oraz zobowiązaną do
jego oddania45.
Zgodnie z art. 5984 k.p.c. orzeczenie co do istoty sprawy, może
być wydane tylko po przeprowadzeniu rozprawy. Sąd może jednak oddalić wniosek na posiedzeniu niejawnym, jeżeli z jego treści
wynika oczywisty brak uprawnienia wnioskodawcy do zgłoszenia
wniosku w tym przedmiocie46. Postanowienia w przedmiocie oddania osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod
opieką są skuteczne i wykonalne z chwilą ich ogłoszenia47. Sąd,
stosownie do okoliczności, może wstrzymać wykonanie tego postanowienia, i to zarówno na wniosek, jak i z urzędu48.
skiej lub pozostającej pod opieką nie jest znane, sąd przeprowadzi stosowne
dochodzenie w celu ustalenia jej miejsca pobytu. W szczególności sąd może zażądać ustalenia miejsca jej pobytu przez Policję.
42 T. Żyznowski, [w:] Kodeks …, op. cit., s. 572;
43 Art. 5985 k.p.c. W postanowieniu o odebranie osoby podlegającej władzy
rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką sąd określa termin, w jakim zobowiązany powinien oddać uprawnionemu osobę podlegającą władzy rodzicielskiej
lub pozostającą pod opieką.
44 J. Jagieła, Postępowanie w sprawach o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką (stadium wykonawcze), MOP 2003, nr 6, opubl.
Legalis.
45 A. Zieliński, [w:] Kodeks …, op. cit., Nb 4 do art. 5985.
46 J. Gudowski, Postępowanie…, op. cit., s. 26.
47 Art. 578 § 1 k.p.c. Postanowienia sądu opiekuńczego są skuteczne i wykonalne z chwilą ich ogłoszenia, a gdy ogłoszenia nie było, z chwilą ich wydania.
48 Art. 521 § 2 k.p.c. Jeżeli postanowienie takie ulega z mocy ustawy wykonaniu przed uprawomocnieniem się, sąd, który wydał postanowienie, może stosownie do okoliczności wstrzymać jego wykonanie.
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Zgodnie z art. 518 k.p.c. od postanowień wydanych w postępowaniu nieprocesowym, orzekających co do istoty sprawy o odebranie osoby, przysługuje apelacja do sądu II instancji, którym będzie sąd okręgowy. W sprawach tych skarga kasacyjna jest niedopuszczalna49. Natomiast w oparciu o art. 367 k.p.c. w sprawach o
rozwód, separację oraz unieważnienie małżeństwa, w których w
wydanym wyroku sąd orzekł o obowiązku wydania dziecka, apelacja jest dopuszczalna.
Sąd, w postępowaniu nieprocesowym, orzeka w składzie jednoosobowym50. Natomiast jeżeli wydaje orzeczenie o obowiązku
oddania dziecka w sprawach rozpoznawanych w procesie o rozwód, o separację i unieważnienie małżeństwa orzeka w składzie
jednego sędziego jako przewodniczącego i dwóch ławników51.
4. Etap wykonawczy procedury odebrania osoby (art. 5986 –
59812 k.p.c.)
Drugi etap postępowania (wykonawczy) znajduje zastosowanie wówczas, gdy zobowiązany do wydania dziecka lub osoby pozostającej pod opieką nie wyda dobrowolnie osoby w określonym
terminie. Postępowanie zmierzające do przymusowego odebrania
osoby może być wszczęte jedynie na wniosek, nigdy zaś z urzędu52.
W takiej sytuacji uprawniony składa wniosek o przymusowe odebranie osoby, a sąd zleca kuratorowi sądowemu przymusowe odebranie osoby. W doktrynie przyjmuje się, że przymusowego odebrania osoby dokonuje kurator sądowy na zlecenie sądu opie-

Art. 5191 § 2 k.p.c. W sprawach z zakresu prawa rodzinnego, opiekuńczego
i kurateli skarga kasacyjna przysługuje tylko w sprawach o przysposobienie oraz
o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami, chyba że wartość przedmiotu zaskarżenia jest niższa niż sto pięćdziesiąt tysięcy złotych.
50 Art. 509 k.p.c. Sprawy o przysposobienie, o pozbawienie lub ograniczenie
władzy rodzicielskiej w pierwszej instancji sąd rozpoznaje w składzie jednego
sędziego i dwóch ławników.
51 Art. 47 § 2 pkt 2lit. a i lit. b k.p.c. W pierwszej instancji sąd w składzie jednego sędziego jako przewodniczącego i dwóch ławników rozpoznaje sprawy: 2)
ze stosunków rodzinnych o: a) rozwód, b) separację.
52 A. Zieliński, [w:] Kodeks …, op. cit., Nb 1 do art. 5986.
49
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kuńczego, wydane w formie postanowienia53. Na powyższe postanowienie nie przysługuje żaden środek odwoławczy54. Sąd Najwyższy w swej uchwale uznał jednak, że dopuszczalne jest zażalenie na postanowienie sądu pierwszej instancji oddalające wniosek o
zlecenie kuratorowi sądowemu przymusowego odebrania osoby,
stwierdzając, iż nie sposób przyjąć, że postanowienie w przedmiocie zlecenia kuratorowi sądowemu przymusowego odebrania osoby jest postanowieniem co do istoty sprawy o odebranie osoby
podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką55.
Postanowienie to, ze względu na materię, której dotyczy, tj. "zlecenie" sądu opiekuńczego, jego jednoznacznie wykonawczy charakter oraz cel postępowania, w którym zapada, nie może być zaliczone do tego typu orzeczeń.
Sądem właściwym do wydania zlecenia jest sąd opiekuńczy,
który wydał postanowienie o odebraniu. Natomiast gdy o odebraniu orzekł sąd okręgowy w sprawie rozwodowej, o separację albo o
unieważnienie małżeństwa, sąd opiekuńczy zamieszkania tej osoby, a w braku miejsca zamieszkania – sąd opiekuńczy miejsca pobytu56.
Zgodnie z art. 5988 k.p.c. kurator sądowy jest uprawniony do
odebrania osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej
pod opieką od każdej osoby, u której ona się znajduje i na kogo, jako
zobowiązanego opiewa postanowienie sądu57. Unormowanie powyższe ma na celu szybkie wykonanie postanowienia i zapobieżenie ewentualnemu utrudnieniu postępowania wykonawczego poprzez ukrycie
osoby, która ma być oddana58. Dodatkowo jeszcze na żądanie kuratora
K. Chmielarz, Wykonywanie orzeczeń w sprawie o odbieranie osoby podlegającej
władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką przez kuratora zawodowego rodzinnego,
MOP 2013, nr 21, opubl. Legalis.
54 P. Pruś, [w:] Kodeks …, op. cit., s. 169.
55 Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 9 lutego 2007r., III CZP 156/06, OSNC
2008, Nr 1, poz. 2.
56 K. Piasecki [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. T. III, red. K. Piasecki, Warszawa 2006, komentarz do art. 5986 kodeksu postępowania cywilnego.
57 Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 21 grudnia 2010r., III CZP 107/10,
OSNC 2011, Nr 9, poz. 93.
58 M. Uliasz, Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. II, Warszawa 2008, s. 269.
53
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sądowego Policja jest zobowiązana do udzielenia mu pomocy przy
czynnościach związanych z przymusowym odebraniem osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką59. Pomoc taka
może polegać na zapewnieniu porządku oraz bezpieczeństwa albo na
usunięciu osób z miejsca wykonywania orzeczenia60. W tym celu Policja może stosować środki przymusu, w tym też środki przymusu bezpośredniego61. Jeżeli przymusowe odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką napotyka przeszkody na
skutek ukrycia tej osoby lub na skutek innej czynności przedsięwziętej
w celu udaremnienia wykonania orzeczenia, kurator sądowy zawiadomi prokuratora62. Jeżeli zobowiązany nie ujawnia miejsca pobytu
osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką,
która ma być odebrana, sąd na wniosek kuratora sądowego zarządzi
jego przymusowe sprowadzenie celem złożenia oświadczenia o miejscu pobytu tej osoby. Pod względem skutków karnych oświadczenie
jest równoznaczne ze złożeniem zeznań pod przyrzeczeniem, o czym
sędzia powinien uprzedzić składającego oświadczenie63.
Z brzmienia art. 5989 k.p.c. wynika, że przymusowe odebranie
osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką i oddanie jej uprawnionemu może nastąpić tylko w obecności
uprawnionego albo osoby lub przedstawiciela instytucji przez niego upoważnionej. Jeżeli żadna z tych osób nie stawi się w terminie
wyznaczonym przez kuratora sądowego, czynność nie będzie dokonana. Tym samym kurator został zobligowany do wyznaczenia
terminu odebrania osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub
pozostającej pod opieką i zawiadomienia o tym terminie uprawnionego. Obecność osoby uprawnionej przy czynności odebrania
jest konieczna, natomiast nieobecność zobowiązanego nie tamuje

Art. 59810 k.p.c.
Art. 59811 § 3 k.p.c. Jeżeli zobowiązany lub inne osoby przeszkadzają w
wykonaniu orzeczenia w miejscu pobytu osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką, na żądanie kuratora sądowego Policja usunie
te osoby z miejsca wykonywania orzeczenia.
61 P. Pruś, [w:] Kodeks …, op. cit., str. 173.
62 Art. 59811 § 1 k.p.c.
63 Art. 59811 § 2 k.p.c.
59
60

401

przymusowego odebraniu dziecka64. Instytucją, która może być
upoważniona przez uprawnionego do obecności przy czynności
odbierania dziecka, może być wyłącznie taka instytucja, której celem jest działalność opiekuńczo-wychowawcza65.
Przy odbieraniu osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub
pozostającej pod opieką kurator sądowy powinien zachować
szczególną ostrożność i uczynić wszystko, aby dobro tej osoby nie
zostało naruszone, a zwłaszcza, aby nie doznała ona krzywdy fizycznej lub moralnej. W razie potrzeby kurator sądowy może zażądać pomocy organu opieki społecznej lub innej powołanej do
tego instytucji66. Takie działanie kuratora ma zapobiec doświadczeniu przez osobę odbieraną krzywdy fizycznej, czy moralnej oraz
zapewnić najmniej konfliktowy dla wszystkich sposób odebrania67.
Wybór organu lub instytucji zależy od oceny kuratora68.
Jeżeli jednak wskutek wykonania orzeczenia miałoby doznać
poważnego uszczerbku dobro osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką, kurator sądowy wstrzyma się z wykonaniem orzeczenia do czasu ustania zagrożenia, chyba że wstrzymanie wykonania orzeczenia stwarza poważniejsze zagrożenie dla tej
osoby69. Ocena zaistnienia przesłanek należy do kuratora70. Na decyzję kuratora o wstrzymaniu się z wykonaniem orzeczenia nie przysługuje żaden środek zaskarżenia, ale uczestnik może zwrócić się do
sądu opiekuńczego o wydanie kuratorowi stosownego polecenia71.
Ułatwieniem dla prowadzenia postępowania wykonawczego
jest art. 59812a k.p.c. 72, dodany na mocy ustawy z dnia 6 listopada
A. Zieliński, [w:] Kodeks …, op. cit., Nb 3 - 4 do art. 5989.
J. Gudowski, Postępowanie …, op. cit., s. 17.
66 Art. 59812 § 1 k.p.c.
67 J. Jagieła., Postępowanie w sprawach o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką (stadium wykonawcze), MOP 2003, nr 6, opubl.
Legalis.
68 A. Zieliński, [w:] Kodeks …, op. cit., Nb 2 do art. 59812.
69 Art. 59812 § 2 k.p.c.
70 H. Haak, Ochrona prawna udzielana przez sąd opiekuńczy, Toruń 2002, s. 376.
71 A. Zieliński, [w:] Kodeks …, op. cit., Nb 3 do art. 59812.
72 Art. 59812a k.p.c. Postępowanie określone w art. 5986-59812 może być podjęte na nowo na podstawie tego samego postanowienia, o którym mowa w art.
5985, jeżeli zobowiązany w okresie trzech miesięcy od wydania tego postanowie64
65
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2008r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw73. Warunkiem kontynuowania postępowania
na podstawie tego samego postanowienia jest tożsamość osoby zobowiązanej, sprzeczność jego zachowania z treścią postanowienia
(w okresie do trzech miesięcy od wydania postanowienia), enumeratywnie wskazany przedmiot postanowienia, niezmienność okoliczności, które legły u podstaw wydania postanowienia.
Zgodnie z art. 59813 k.p.c., przepisy art. 5986-59812 k.p.c. stosuje się odpowiednio do wykonania orzeczeń wydanych na zasadzie
art. 569 § 2 k.p.c.74, dotyczących odebrania osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką, a także orzeczeń o
umieszczeniu
małoletniego
w
placówce
opiekuńczowychowawczej lub w rodzinie zastępczej. W wypadku wydania
postanowienia w trybie art. 569 § 2 k.p.c. w sprawie odebrania osoby, sąd może polecić jej odebranie kuratorowi nie tylko na wniosek,
ale i z urzędu75. Odpowiednie stosowanie przepisów art. 5986–59812
k.p.c. oznacza, że niektóre z nich znajdą zastosowanie wprost, a
inne będą podlegały modyfikacji, albo nie będą stosowane w ogóle
z uwagi na specyfikę i cel postępowania76.
Dla przymusowego odebrania osoby na podstawie orzeczenia
sądu albo innego organu państwa obcego niezbędne jest stwierdzenie wykonalności tego orzeczenia. Przepisy art. 1150-11512
k.p.c. i art. 11514 k.p.c. stosuje się odpowiednio77. Należy jednak
nia postąpił sprzecznie z treścią postanowienia dotyczącego władzy rodzicielskiej, miejsca zamieszkania, opieki lub kontaktów z dzieckiem, a okoliczności
uzasadniające jego wydanie nie uległy zmianie.
73 Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i
opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 220, poz. 1431).
74 Art. 569 § 2 k.p.c. W wypadkach nagłych sąd opiekuńczy wydaje z urzędu
wszelkie potrzebne zarządzenia nawet w stosunku do osób, które nie podlegają jego
właściwości miejscowej, zawiadamiając o tym sąd opiekuńczy miejscowo właściwy.
75 P. Pruś, [w:] Kodeks …, op. cit., str. 175.
76 Co do odpowiedniego stosowania przepisów por. W. Siedlecki [w:] B. Dobrzański, M. Lisiewski, Z. Resich, W. Siedlecki, Kodeks postępowania cywilnego,
Komentarz, Warszawa 1975, t. I, s. 90; K. Piasecki [w:] Kodeks…, op. cit., red. K.
Piasecki, Warszawa 2001, s. 151; T. Ereciński [w:] Komentarz do kodeksu postępowania cywilnego, część pierwsza, Postępowanie rozpoznawcze, Warszawa 1999, t. I, s. 96.
77 Art. 59814 § 1 k.p.c.
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podkreślić, że klauzula wykonalności nadawana postanowieniem
sądu okręgowego w trybie art. 11511 § 2 k.p.c. 78 nie jest klauzulą
wykonalności w rozumieniu art. 776 k.p.c.79 Wniosek, o którym
mowa w art. 5986 k.p.c., uprawniony składa do sądu opiekuńczego,
który byłby właściwy w sprawie o odebranie osoby podlegającej
władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką80.
5. Zakończenie
Istotą procedury odebrania osoby jest skupienie w jednym postępowaniu (opiekuńczym, nieprocesowym) kwestii związanych z
rozpoznaniem i wykonaniem (także przymusowym) orzeczenia
nakazującego odebranie osoby. Nie stosuje się natomiast przepisów
o postępowaniu egzekucyjnym81. Takie rozwiązanie znajduje uzasadnienie ze względu na przedmiot i cel postępowania egzekucyjnego82. Czyni także zadość postulatom przedstawicieli doktryny o
konieczności wyłączenia wykonywania orzeczeń w sprawach o
odebranie osoby z części egzekucyjnej k.p.c.83. Prawodawcy przyświecał również cel ujednolicenia i uproszczenie tego postępowania oraz uczynienia go bardziej skutecznym84.
Streszczenie
Postępowanie w sprawach o odebranie osoby toczy się według przepisów o postępowaniu nieprocesowym jako jedno z poArt. 11511 § 2 k.p.c. W terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia odpisu
wniosku dłużnik może przedstawić stanowisko w sprawie. Sąd rozpoznaje
wniosek na posiedzeniu niejawnym.
79 Art. 776 k.p.c. Podstawą egzekucji jest tytuł wykonawczy. Tytułem wykonawczym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności, chyba że ustawa
stanowi inaczej. Por. A. Zieliński, [w:] Kodeks …, op. cit., Nb 2 do art. 59814.
80 Art. 59814 § 2 k.p.c.
81 J. Gudowski [w:] Komentarz do kodeksu postępowania cywilnego, Część pierwsza. Postępowanie rozpoznawcze, t. II, red. T. Ereciński, J. Gudowski, M. Jędrzejewska, Warszawa 2002, s. 196.
82 A. Zieliński, [w:] Kodeks …, op. cit., Nb 1 do art. 5981.
83 Z. Świeboda, Wykonanie orzeczeń o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką, Zeszyty Naukowe IBPS, Nr 4/1976, s. 103 i nast.
84 Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 28 sierpnia 2008r., III CZP 75/08,
OSNC 2009, Nr 1, poz. 12.
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stępowań w sprawach opiekuńczych. Może ono stanowić bądź samodzielną część postępowania albo też być takim postępowaniem
o odebranie osoby, w którym orzeczenie o obowiązku wydania
osoby zapadło w innej sprawie.
W konsekwencji, w ramach tego postępowania wyróżnia się
etap rozpoznawczy oraz etap wykonawczy. Ten pierwszy może
przebiegać według przepisów art. 5981 - 5985 k.p.c. lub stanowić
część postępowania rozpoznawczego dotyczącego innego rodzaju
spraw. Etap wykonawczy zawsze podlega przepisom art. 5986 59812 k.p.c., bez względu na rodzaj postępowania, w którym zapadło orzeczenie o obowiązku wydania osoby.
Słowa kluczowe:
procedura odebrania osoby, etap rozpoznawczy, etap wykonawczy, władza rodzicielska, opieka, sąd opiekuńczy, kurator sądowy
Summary
Proceedings related to take away a person stayed under parental authority or remain in the custody
Proceedings in cases related to take away a person pending
according to the provisions of non-litigation procedures as one of
the proceedings in the guardianship cases. It can constitute or independent part of the proceedings or be the kind of proceedings
related to take away a person, in which the decision about an obligation to give away a person was given in different case.
As a consequence, in the course of this proceedings, we can
distinguish identifying stage and executive stage. The first one can
go according to the provisions of an article 5981-5985 of The Civil
Procedure Code or constitute an integral part of identifying proceeding related to any other type of cases. The executive stage always subject to the provisions of an article 5986-59812 of The Civil
Procedure Code regardless of the type of the proceedings, in which
the decision was made about an obligation to give away a person.
Key words:
proceedings related take away a person, identifying stage, executive stage, parental authority, custody, guardianship court,
court guardian
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Paweł Rogowski (KUL)

Problematyka wykładni pojęć odnoszących się do samotnego
rodzicielstwa
Wstęp
Postrzeganie przez społeczeństwo rodzica samotnie wychowującego dziecko na przestrzeni ostatnich lat odznaczało się szeregiem przeobrażeń. Jeszcze do niedawna samotnego rodzica definiowano jako jednostkę społecznie niepożądaną, stygmatyzując go
niejako, bez głębszej refleksji nad przyczynami tego stanu rzeczy.
Powodem tego rodzaju poglądów było bez wątpienia sytuowanie
rodziny niepełnej jako reprezentatywnej dla problemu bezradności
w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego.
W chwili obecnej sytuacja rodzin niepełnych w odniesieniu do
stosunków społecznych ulega stopniowej poprawie. Powstaje swoistego rodzaju typologia samotnego rodzicielstwa lub rodzin niepełnych z uwzględnieniem przyczyn, czasu nieobecności rodzica
oraz płci głowy gospodarstwa domowego. Literatura przedmiotu
w pierwszej kolejności typizuje niepełność rodziny ze względu na
płeć, wskazując na samotną matkę z dzieckiem lub samotnego ojca
z dzieckiem. W dalszej kolejności owa niepełność rodziny postrzegana jest jako długotrwała lub krótkotrwała. W ramach niepełności
długotrwałej odróżnić można rodziny osierocone na skutek śmierci
rodzica; rodziny rozbite na skutek rozwodu, separacji lub porzucenia; a także rodziny niepełne biologicznie tj. kawaler lub panna z
dzieckiem. Z kolei niepełność krótkotrwała przejawia się poprzez
pobyt rodzica w zakładzie karnym; dłuższy pobyt rodzica za granicą (tzw. eurosieroctwo); dłuższe leczenie w szpitalu lub ambulatorium; a także charakter pracy jednego z rodziców1.
Powyższa systematyzacja samotnego rodzicielstwa bez wątpienia ma również wpływ na odbiór rodziny niepełnej przez otoczenie. W historii społeczeństw, w zasadzie od zawsze inaczej poA. Kwak, Rodzina i jej przemiany, Warszawa 2004, s. 9-26. Por. także tejże,
Rodzina w dobie przemian. Małżeństwo i kohabitacja, Warszawa 2005.
1

409

strzegani byli samotni rodzice, którzy stali się takimi na skutek siły
wyższej np. poprzez śmierć współmałżonka, aniżeli ci którzy nabyli taki status na skutek swojego działania np. rodziny rozbite.
Wskazać również należy na coraz powszechniejsze społeczne przyzwolenie zachowań, które wcześniej przez to społeczeństwo nie
były akceptowane. Przykładem tego stanu rzeczy mogą być rodziny niepełne biologicznie, gdzie rodzice dziecka z pełną świadomością postanawiają żyć w konkubinacie tworząc w sensie prawnym
quasi-rodzinę, jednocześnie korzystając ze statusu osoby samotnie
wychowującej dzieci. Tym samym w chwili obecnej postrzeganie
rodziny niepełnej przez społeczeństwo warunkowane jest od powodów dla których ta niepełność powstała, w szczególności czy
jest wynikiem siły wyższej lub czynników niezależnych od woli
ludzkich, czy też może odznacza się cynicznym wykorzystywaniem statusu osoby samotnie wychowującej dzieci w sytuacji faktycznego prowadzenia pełnego gospodarstwa domowego.
Niniejsza publikacja jest próbą podjęcia polemiki wyłącznie
odnośnie do obowiązujących w literaturze przedmiotu, ustawodawstwie i orzecznictwie definicji i wszelkiego rodzaju przesłanek
warunkujących uznanie danej rodziny za niepełną, względnie warunkujących uznanie danej osoby za samotnie wychowującą dziecko. Autor pomija kwestie dogmatyczne odnoszące się do konkretnych praw i obowiązków osoby samotnie wychowujących dzieci.
2. Definicja rodziny niepełnej a rodzica samotnie wychowującego dziecko – analiza porównawcza.
Literatura naukowa, której przedmiotem badawczym jest
przede wszystkim samotne rodzicielstwo wskazuje na co najmniej
kilka definicji opisujących to zjawisko. Wśród najczęstszych wymienić należy: „samotny rodzic”, „rodzina niepełna”, czy „rodzina
zdekompletowana”2, przy czym zdecydowaną większość stanowią
odniesienia do „rodziny niepełnej”. B. Lachowska za rodzinę zdekompletowaną, uważa taką która albo nigdy nie była pełna, albo
stała się taką na skutek różnego rodzaju wydarzeń3. Natomiast za
2
3
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B. Lachowska, Dzieci osób owdowiałych, Lublin 1998, s. 25.
Tamże.

rodzinę niepełną zwykło uważać się taką grupę społeczną, w której
jeden rodzic wypełnia wszystkie zadania rodzicielskie mające na
celu zarówno zabezpieczenie materialne jak i prowadzenie domu,
wychowanie dzieci i zabiegi o więzi uczuciowe pomiędzy członkami rodziny4. Podobną definicję przedstawia Z. Tyszka, dodając
jednocześnie, że jest to rodzina niekompletna, z jednym rodzicem,
czyli taka, w której rolę wychowawczą i opiekuńczą sprawuje tylko
jeden z małżonków, najczęściej matka, z różnorodnych powodów
(śmierć, rozwód, porzucenie, czasowa nieobecność rodzica, rozdzielność zamieszkania)5.
Z kolei inną definicje rodziny niepełnej przedstawia S. Kulawa, który podnosi, iż za taką rodzinę uważa się „taką strukturę,
gdy rodzic opiekuje się dziećmi swoimi lub współmałżonka zamieszkującymi wspólnie z nimi”6. W nieco odmiennym tonie wypowiada się również Stanisław Nitecki, który pojęcie rodziny niepełnej odnosi do sytuacji dziecka i definiuję od strony podmiotu,
którym jest dziecko. Według niego za rodzinę niepełną uważa się
sytuację gdy dziecko nie ma obojga rodziców lub jednego z nich7.
Sytuację taką S. Nitecki nazywa sieroctwem biologicznym, które
należy odróżnić od sieroctwa społecznego, a więc sytuacją w której
dziecko ma biologicznych rodziców, lecz zostali oni pozbawieni
praw rodzicielskich8.
Odpowiednie definicje rodziny niepełnej znajdują się również
w polskim ustawodawstwie. Próbując rozstrzygnąć o definicjach
samotnego rodzicielstwa i rodziny niepełnej, które zostało określone przez ustawodawcę w poszczególnych aktach prawnych, nie
sposób nie na trafić na pojęcie rodziny niepełnej w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Artykuł 71 ust. 1 Konstytucji RP stwierdza,
że: „Państwo w swej polityce społecznej i gospodarczej uwzględnia
dobro rodziny. Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialE. Adamczuk, Wychowanie dzieci w rodzinach samotnych matek, Lublin 1988, s. 24.
Z. Tyszka, Rodzina we współczesnym świecie, Poznań 2003, s. 12.
6 D. Ruszkiewicz, Realizacja funkcji opiekuńczo – wychowawczej w rodzinie samotnego ojca, Toruń 2005, s. 8.
7 S. Nitecki, Prawo do pomocy społecznej w polskim systemie prawnym, Warszawa
2008, s. 161.
8 Tamże.
4
5
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nej i społecznej, zwłaszcza wielodzietne i niepełne, mają prawo do
szczególnej pomocy ze strony władz publicznych”9. Innym z kolei
aktem prawnym posługującym się stwierdzeniem rodziny niepełnej jest ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej10, przy
czym podobnie jak w przypadku Konstytucji brak w tym miejscu
legalnej definicji rodziny niepełnej. Ustawa ta regulując podstawy
do udzielenia pomocy społecznej osobom znajdującym się w
szczególnej sytuacji, za podmioty takie uważa właśnie rodziny niepełne11. Jedynie z wykładni językowej wskazywanego przepisu
dojść można do wniosku, iż ustawodawca za cechę rodziny niepełnej (a także wielodzietnej), która uprawnia do świadczenia, uważa
bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego12. Według M. Andrzejewskiego pojęcie „rodzina niepełna” nie została zdefiniowaną przez samą Konstytucję, a przez co posiłkowo należy brać pod uwagę uregulowania ustawy o pomocy społecznej. Z zawartej tam definicji rodziny13,
a także biorąc pod uwagę Konstytucję dojść można do wniosku, iż
ustawodawca za rodzinę niepełną rozumie samotnie gospodarującego rodzica wraz z dzieckiem. Tym samym jest to grupa społeczna, w której co najwyżej jedno osoba ma źródło utrzymania i to wyłącznie na niej spoczywają obowiązki związane z wychowaniem
dzieci i prowadzeniem gospodarstwa domowego. Od rodziny pełnej różni się tym, że powyższe obowiązki nie spoczywają na obojgu
rodzicach, lecz wyłącznie na jednym z nich14. Innym aktem prawnym który wspomina o rodzinie niepełnej jest Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 25 kwietnia 2005r. w sprawie sposobu ustalania progu wsparcia dochodowego rodzin15 wydanego

Art. 71 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 1997.78.483 z
późn. zm.).
10 Ustawa z dn. 12 marca 2004 o pomocy społecznej (Dz. U. 2013.182).
11 Tamże, art. 7 pkt 9.
12 Tamże
13 Tamże, art. 6 pkt. 14.
14 M. Andrzejewski, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2010, s. 17.
15 Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 25 kwietnia 2005r. w sprawie sposobu ustalania progu wsparcia dochodowego rodzin (Dz. U. 2005. 80. 700).
9
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na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych16. Powyżej
wskazane Rozporządzenie, które jako jedyne definiuje pojęcie rodziny niepełnej stwierdza, iż za rodzinę niepełną uważa się sytuację gdy rodzic samotnie wychowuje dziecko lub dzieci17.
Pojęcie rodziny niepełnej zauważalne jest również na gruncie
orzecznictwa sądów powszechnych. W sentencji postanowienia
Sądu Najwyższego z dnia 17 listopada 1998 roku sygn. akt IICKN
893/97 przejawia się stanowisko w którym za rodzinę niepełną
uznaje się nie tylko jednego rodzica z dzieckiem lub dziećmi, lecz
także małżeństwo bez dzieci18. Z kolei negatywną definicję rodziny
niepełnej wyraża Naczelny Sąd Administracyjny w postanowieniu
wydanym w składzie siedmiu sędziów z dnia 11 października 2010
roku, sygn. akt IIFPS 3/10. Stwierdzono tam, iż pojęcie rodzina
niepełna nie obejmuje swoim zakresem sytuacji w których dziecko
w rzeczywistości jest wychowywane wspólnie przez oboje rodziców. Tym samym NSA nie uzależnia pełności rodziny od zawartego związku małżeńskiego, skoro dalej stwierdza, że preferencje ze
strony państwa kierowane do obojga rodziców wspólnie wychowujących dzieci przybierałyby postać niczym nieuzasadnionego
uprzywilejowania, skoro pomoc ze strony władz publicznych adresowana byłaby w istocie do rodziny pełnej19.
Z kolei za rodzica samotnie wychowującego dziecko na gruncie polskiego ustawodawstwa uważa się „(…) pannę, kawalera,
wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem”20.
Tym samym za osobę samotnie wychowującą dzieci uznać należy
osobę stanu wolnego (bezżenną lub rozwiedzioną), sprawującą pojedynczo opiekę nad każdym swoim dzieckiem21. W podobny sposób wypowiada się B. Zysk, która stwierdza, iż „(…) organ adminiArt. 18 ust.3 ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 2013. 1456).
§3 pkt. 1b Rozporządzenia w sprawie sposobu ustalania progu wsparcia
dochodowego rodzin.
18 Postanowienie SN z dn. 17 listopada 1998r., IICKN 893/97, OSP 2001 nr 3 poz. 46.
19 Postanowienie NSA z dn. 11 października 2010r., IIFPS 3/10, LEX nr 603686.
20 Art. 3 pkt 17a ustawy o świadczeniach rodzinnych.
21 W. Maciejko, Instytucje pomocy społecznej, Warszawa 2009, s. 109.
16
17
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stracyjny, rozpatrując wniosek o przyznanie świadczenia rodzinnego, powinien w pierwszej kolejności ustalić, czy rodzic posiadający stałą pieczę nad dzieckiem jest osobą stanu wolnego. Następnie organ powinien zbadać, czy dziecko jest wychowywane wspólnie przez oboje rodziców, tzn. czy ma ono charakter ciągły, bieżący
i faktycznie wspólny, czy też jedno z rodziców sprawuje stałą opiekę, a kontakty dziecka z drugim rodzicem są sporadyczne. Ponadto
organ powinien wziąć pod uwagę, że chodzi o rodziców w sensie
prawnym, a nie faktycznym(…)”22. W podobnym tonie wypowiada
się M. Kober, która podnosi, iż samotne wychowywanie dziecka
zachodzi także w sytuacji, gdy dziecko jest wychowywane przez
jedno z rodziców oraz osobę pozostającą z tym rodzicem w związku nieformalnym, o ile nie jest ani matką, ani ojcem dziecka23. Postawienie nacisku na ustalenie stanu faktycznego rodziny przed
zdefiniowaniem czy rodzic jest osobą samotnie wychowującą
dziecko jest dla B. Zysk niezwykle istotnym elementem. Na ustalenie właściwego stanu faktycznego nacisk stawiają również Sądy
Administracyjne24.
Innym z kolei aktem prawnym, który definiuje kwestię samotnego wychowywania dziecka jest ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych25. Wskazać należy iż od 1 stycznia 2011r.
ustawodawca w niniejszej ustawie nie definiuje wprost pojęcia
osoby samotnie wychowującej dziecko. W miejscu tym, wymieniony został krąg podmiotów uprawnionych do ubiegania się o ulgę z
tytułu samotnego wychowywania dziecka i są nimi: rodzic lub
opiekun prawny będący panną, kawalerem, wdową, wdowcem,
rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów, lub osobą
pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został poB. Zysk, Próba zdefiniowania pojęcia „wspólne wychowywanie dziecka” zawartego w
art. 3 pkt 17a ustawy o świadczeniach rodzinnych, „CASUS” nr 55 (2010), s. 55-56.
23 M. Kober, Rozważania nad wybranymi problemami wynikłymi na tle stosowania ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o zasiłkach rodzinnych, „CASUS” nr 31 (2004), s. 31-36.
24 Por. wyrok Sądu Administracyjnego w Warszawie z dn. 08 czerwca 2005r.,
I SA/Wa 1744/04, LEX nr 171670.
25 Art. 6 ust. 4 ustawy z dn. 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych (Dz. U. 2012. 361).
22
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zbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności26. Tym samym, stan cywilny osoby ubiegającej o otrzymanie
ulgi podatkowej stanowi pierwsze kryterium odnośnie do możliwości uzyskania tejże ulgi. Jednakże, by ulga ta mogła być przyznana konieczne jest spełnieniu dodatkowego, drugiego kryterium
tj. samotnego wychowywania dziecka27. O ile przesłanka dotycząca
stanu cywilnego nie budzi żadnych wątpliwości, o tyle kwestia samotnego wychowywania dziecka, również na gruncie prawa podatkowego, przysparzała wielu problemów interpretacyjnych. W
celu rozstrzygnięcia powyższego należy odwołać się do orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, który w postanowieniu z dnia 28
stycznia 1997 stwierdził, że kryterium samotnego wychowywania
abstrahuje od przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
Zdaniem Trybunału ustawodawca kierujący się takim kryterium
„powinien odróżnić z jednej strony takie sytuacje, gdy władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, a zatem każde z nich jest
uprawnione i obowiązane do wychowywania dziecka, a z drugiej
strony takie, w których władza rodzicielska przysługuje tylko jednemu z rodziców (co ma miejsce wtedy, gdy jeden z rodziców nie
żyje, kiedy stosunek rodzicielstwa nie został ustalony co do obojga
rodziców, a także w sytuacji, kiedy ojcostwo dziecka wprawdzie
zostało ustalone, ale w wyroku ustalającym ojcostwo sąd nie przyznał ojcu władzy rodzicielskiej)”28.
Natomiast w sytuacji gdy oboje rodzice żyją, lecz ich związek
został rozwiązany przez rozwód i obojgu przysługuje władza rodzicielska to stwierdzić należy, że: „(…) wychowanie jako pojęcie
konstytucyjne jest uwzględnione w art. 48 i art. 53 ust. 3 Konstytucji, w którym sformułowane jest prawo rodziców do wychowania
dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami, zwłaszcza religijnymi.
Z przepisów tych wyraźnie wynika, że Konstytucja reguluje tylko
jeden „światopoglądowy” aspekt wychowania, łączy pojęcie wychowania z władzą rodzicielską i przyznaje pierwszeństwo wyboru
Tamże.
Tamże
28 Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z dn. 28 stycznia 1997r., K
24/95, OTK 1997/1/10.
26
27
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i metod i kierunku wychowania rodzicom. Wychowanie w rozumieniu tych artykułów oznacza zaszczepienie i umacnianie w dzieciach określonego światopoglądu, przekonań, systemu wartości,
zasad obyczajowych, moralnych i etycznych – przez świadomą
działalność rodziców – albo na gruncie art. 53 ust. 3 Konstytucji –
wybrane przez nich instytucje np. szkoły czy związki wyznaniowe.
Nie obejmuje ono natomiast wychowania jako dbałości o prawidłowy rozwój fizyczny i intelektualny (edukację), z czym wiąże się
troska o materialne warunki egzystencji dziecka – obowiązki rodziców w tym zakresie są zakotwiczone w innych przepisach Konstytucji: art. 70–72, art. 18 oraz w pewnym sensie także art. 68 ust. 3,
art. 70, art. 71 oraz art. 69”29. Wskazać należy, iż zdefiniowanie w
powyższym kontekście samotnego wychowywania dziecka w
ustawie o podatku dochodowym może budzić zastrzeżenia co do
dbałości państwa o relację małoletnich dzieci z ich biologicznymi
rodzicami30.
Analizując znaczenie pojęć osoba samotnie wychowująca
dziecko i rodzina niepełna, dojść można do wniosku, iż pojęcie rodziny niepełnej ma znaczenie szersze i zawiera w sobie pojęcie
osoby samotnie wychowującej dziecko. Powyższa teza wynika ze
sformułowań zawartych w polskim ustawodawstwie, gdzie do
ustalenia, iż spełniona została przesłanka rodziny niepełnej wystarczy jedynie ustalenie właściwego stanu faktycznego tj. samotnego
wychowywania dziecka. W przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko oprócz powyższego, konieczne jest również ustalenie,
iż rodzic jest stanu wolnego. Tym samym w sytuacji gdy np. jeden
z rodziców wyjechał za granicę w poszukiwaniu pracy lub porzucił
rodzinę i jednocześnie wobec takiego rodzica nie orzeczono ograniczenia lub pozbawienia władzy rodzicielskiej, a także brak jest rozstrzygnięć dotyczących separacji lub rozwiązania małżeństwa, to
taką rodzinę uznać należy za niepełną, lecz rodzic, który faktycznie
29 P. Sarnecki, Uwaga do art. 48, [w:] Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. Komentarz, pod red. L. Garlickiego, t. 3, Warszawa 2003, s. 1-2.
30 I. Szczepańska, Rozwiązania o charakterze prorodzinnym w polskiej konstrukcji
podatku dochodowego od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej,
„Ius Novum” nr 2/2013, s. 161.
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wychowuje dziecko, nie może być uznany za osobę samotnie wychowującą dziecko.
3. Wybrane problemy wykładni pojęcia samotnego rodzicielstwa
w praktyce.

Odnośnie do stosowania i odróżniania pojęć rodzina niepełna
i osoba samotnie wychowująca dziecko, to praktyka pokazuje, iż na
tym polu dochodzi do wielu problemów interpretacyjnych. Z
orzecznictwa wynika, iż najczęściej występują trzy sporne sytuacje,
które organy administracyjne muszą rozstrzygać podczas wydawania decyzji o przyznaniu zasiłku na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych. Pierwszą jest sytuacja w której organy administracyjne uznawały, iż przesłanką pozwalającą na przyjęcie iż
rodzice wspólnie wychowują dziecko, jest posiadanie przez oboje
rodziców władzy rodzicielskiej. Należy zgodzić się z B. Zysk, która
krytycznie ocenia tego rodzaju założenia, albowiem wychowanie
według utrwalonej linii orzecznictwa to m.in. dbanie o fizyczny i
duchowy rozwój dziecka, a także dostarczanie mu środków utrzymania do czasu jego usamodzielnienia się31. Zdarzają się bowiem
sytuacje, w których np. po rozwodzie, jeden z rodziców w ogóle nie
interesuje się dzieckiem i nie wychowuje dziecka, a mimo to przysługuje mu władza rodzicielska. Zgodzić się też należy z poglądem,
iż wymaganie od rodzica faktycznie wychowującego dziecko, by
występował o ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej
drugiego rodzica by otrzymać świadczenie rodzinne jest niezgodne
z zasadą kierowania się dobrem dziecka, albowiem nie takiemu
celowi ma służyć ta instytucja32.
Kolejną sytuacją jest ta w której małżonkowie po rozwiązaniu
małżeństwa przez rozwód pozostają nadal we wspólnym gospodarstwie domowym. Sytuacja taka może podlegać swego rodzaju
uproszczeniu przez organ administracyjny, albowiem ustalenie, że
rodzice prowadzą wspólne gospodarstwo domowe i jednocześnie
przysługuje im władza rodzicielska wobec dziecka łatwo prowadzi
B. Zysk, Próba zdefiniowania pojęcia „wspólne wychowywanie dziecka”, s. 55-56.
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dn.
27.11.2007, IVSa/Gl 724/07, http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/B9D7580021 [dostęp: 15.11.2014r.]
31
32
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do konkluzji, iż oboje rodzice wspólnie wychowują dziecko. Jednakże zgodzić się należy z tezą, iż również taka sytuacja wymaga
dokładnego ustalenia stanu faktycznego, albowiem sam fakt
utrzymywania dziecka (nawet poprzez zapłatę alimentów), czy
codziennych kontaktów z dzieckiem nie stanowi jeszcze o wychowywaniu dziecka, a taką przesłankę należy wywieść by mówić o
rodzicu samotnie wychowującym dziecku. Takie stanowisko zauważalne jest w orzecznictwie Sądów Administracyjnych, gdzie
odnaleźć można stwierdzenie iż wychowanie jest: „(…) ciągłym
procesem składającym się z szeregu czynności faktycznych, poprzez które rodzice mają możliwość wpływu na dziecko, kształtowania jego osobowości, decydowania o jego rozwoju między innymi intelektualnym i emocjonalnym. Wychowanie nie może
ograniczać się jedynie do kontaktów z dzieckiem(…)”33. W podobny sposób wypowiada się również Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie, który stwierdza: „(…) pojęcie wspólnego wychowywania zakłada pewną ciągłość dbania o zaspokajania różnorodnych potrzeb, wynikających z samego pojęcia wychowanie.
Ciągłość ta nie musi wprawdzie wiązać się bezwzględnie ze
wspólnym i nieprzerwanym mieszkaniem ze sobą i modelowym
prowadzeniem wspólnego gospodarstwa domowego, to jednak
winna przekraczać cechy incydentalności kontaktów z dziećmi,
nawet jeżeli, co można stwierdzić w sprawie będącej przedmiotem
kontrolowanego przez sąd administracyjny postępowania, dałoby
się im przypisać pewną regularność(…)”34. Ostatecznie kwestię tę
przesądził Naczelny Sąd Administracyjny wskazując, że „(…)
można mówić o wspólnym wychowaniu jeżeli ma ono miejsce w
sposób ciągły, bieżący i faktycznie wspólny, a nie sprowadza się
jedynie do określonych kontaktów rodzica z dzieckiem(…)”35.
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dn.
25.10.2007r., IV SA/Wr 466/07, http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/A8419AFA3A
[dostęp: 15.11.2014r.]
34 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dn.
29.01.2008, II SA/Lu 918/07, http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/39ECBBFD01
[dostęp: 15.11.2014r.]
35 Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dn. 27.03.2008r., I OSK
837/07, http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/DDA8880D17 [dostęp: 15.11.2014r.].
33
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Trzecią i ostatnią sytuacją, która sprawia kłopoty interpretacyjne w praktyce, jest ta w której jeden z rodziców dziecka pozostaje w związku nieformalnym (konkubinacie) z partnerem nie będącym ojcem biologicznym dziecka. Według B. Zysk, art. 3 pkt 17a
ustawy o świadczeniach rodzinnych mówi o rodzicu, a zatem o
osobie, która posiada status rodzica w świetle obowiązującego
prawa. Wobec powyższego organ administracyjny przy ustalaniu
czy osoba ubiegająca się o świadczenie rodzinne jest osobą, która
wychowuje dziecko samotnie, nie zaś z drugim rodzicem, winien
uwzględniać w tym przypadku wyłącznie stan prawny. Wskazać
należy, iż pojęcie rodzicielstwa ma charakter bardzo wąski i jest
określony przepisami kodeksu rodzinnego36. Nie odgrywa więc tu
znaczenia biologiczne rodzicielstwo lub odczucia stron. Jako przykład można tu podać kwestie związane z ojcostwem gdzie dopóki
fakt ten nie jest potwierdzony przez domniemanie dotyczące zawarcia małżeństwa i narodzin dziecka w trakcie trwania małżeństwa lub uznania dziecka przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego z jednoczesnym potwierdzeniem tego faktu przez matkę
dziecka, a także na skutek prawomocnego orzeczenia sądu ustalającego ojcostwo, nie można mówić o istnieniu ojcostwa w sensie
prawnym. Tym samym konkubent matki dziecka, który nie posiada jakichkolwiek obowiązków czy to związanych z utrzymaniem
czy wychowaniem dziecka swojej partnerki, nawet jeśli czyni to
dobrowolnie, nie może być uznany za rodzica tego dziecka37. Stanowisko powyższe potwierdzają również Sądy Administracyjne, w
szczególności Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w
orzeczeniu z dn. 22.11.2007r. sygn. akt II SA/Kr 972/06, gdzie
stwierdza, iż: „(…) dopóki prawomocnym rozstrzygnięciem sądu
powszechnego lub poprzez uznanie nie zostanie ustalone ojcostwo
nie można mówić o jego prawnym istnieniu, pomimo, że uznanie
lub ustalenie ojcostwa wywołuje skutki od chwili narodzenia
dziecka. Trafnie, bowiem SKO wskazało, że w odniesieniu do pojęcia "ojca dziecka", ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych nie ma własnej autonomicznej definicji tej in36
37

Art. 61 i 62 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. 2012 poz. 1529).
B. Zysk, Próba zdefiniowania pojęcia „wspólne wychowywanie dziecka”, s. 55.
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stytucji, a zatem odsyła do ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks
rodzinny i opiekuńczy w przepisach dotyczących uznania dziecka.
Pojęcie "ojcostwo dziecka" ujęte jest wąsko, pomija ojcostwo biologiczne, czy faktyczne odczucia stron w tym zakresie i odnosi się
tylko do "ojcostwa prawnego"38. W podobnym tonie wypowiada
się Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w orzeczeniu z
dn. 27.06.2007r. sygn. akt IOSK 1494/06, który stwierdza: „(…) definicje osoby samotnie wychowującej dziecko zawarte w obu tych
przepisach [art. 3 ust 17 – obecnie utracił moc i art. 3 ust. 17a ustawy o świadczeniach rodzinnych – przyp. autora], są tylko pozornie
różne. Obie one wymagają spełnienia dwóch przesłanek, aby można było mówić o osobie w nich definiowanej: po pierwsze osoba
musi posiadać status w przepisach tych wymieniony, a nie taki,
który z założenia przypisuje się osobie rozumianej jako samotna,
po drugie osoba taka musi sama wychowywać dziecko, czy dzieci,
tj. bez udziału drugiego rodzica tego dziecka (dzieci). Jeżeli idzie o
pierwszą przesłankę jest ona oczywista, natomiast druga pozornie
budzi wątpliwości. Art. 3 pkt 17 mówi o wychowaniu z ojcem lub
matką dziecka, zaś pkt 17a z jego rodzicem, zatem w obu przypadkach chodzi o te same osoby, tj. rodziców dziecka, zatem osoby,
które w świetle prawa posiadają taki status w stosunku do wychowywanego dziecka. Na gruncie niniejszej sprawy, zarówno organy
jak i Wojewódzki Sąd Administracyjny uznały, że rodzicowi wychowującemu dziecko nie służy status osoby samotnie wychowującej dziecko, jeśli wychowuje dziecko z inną osobą, w tym wypadku
z konkubentem. Jednak art. 3 pkt 17, jak i 17a ustawy o świadczeniach rodzinnych mówi nie o każdej osobie związanej z jednym z
rodziców dziecka, ale o rodzicu dziecka, zatem osobie będącej w
świetle prawa rodzicem tego dziecka(…)”39.
W podobnym tonie wyrażają się problemy interpretacyjne dotyczące ulgi dochodowej. W głównej mierze dotyczą one odpowieWyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z
22.11.2007, II SA/Kr 972/06, http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/24FB614075
stęp: 22.10.2014r.].
39 Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z
27.06.2007r., IOSK 1494/06, http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/7F6C1E8B50
stęp: 22.10.2014r.].
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dzi na pytanie czy osoba pozostająca w nieformalnym związku
partnerskim i jednocześnie faktycznie wychowująca wspólne dzieci
wraz z partnerem, może być na gruncie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uznaną za osobę samotnie wychowującą dziecko. Według interpretacji organów podatkowych poza
wypełnieniem przesłanek ustawowych konieczne jest wypełnienie
również przesłanek „faktycznych” samotnego wychowywania
dzieci. Oznacza to, że nie wystarcza posiadanie statusu osoby stanu
wolnego, lecz dodatkowo nie można prowadzić wspólnego gospodarstwa domowego wraz ze swoim partnerem. W tym tonie wypowiada się Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z
dn. 30.04.2008r. sygn. akt ILPB2/415-86/08-2, w której stwierdza:
„(…) Nie można bowiem uznać Go [osoby wychowującej dzieci w
związku nieformalnym – przyp. autora] za osobę samotnie wychowującą dziecko, ponieważ ich wychowaniem zajmuje się
wspólnie z matką dzieci (we wspólnie prowadzonym gospodarstwie domowym). Ponadto, z przedstawionego stanu faktycznego
wynika, iż władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom. Tym
samym oboje rodzice wspólnie wykonują władzę rodzicielską nad
dzieckiem i wspólnie je wychowują”40. Z kolei odmienne stanowisko co do w/w zagadnienia przedstawiają w swym orzecznictwie
Wojewódzkie Sądy Administracyjne. Podstawą tego jest stanowisko dążącego do maksymalnego związania organów podatkowych
przepisami prawa w zakresie w jakim ograniczają ich kompetencje.
Wynika to z jednej z podstawowych zasad prawa podatkowego w
myśl której przepisów nie można interpretować rozszerzająco na
niekorzyść podatnika. Stanowisko takie wyraził Wojewódzki Sąd
Administracyjny w Warszawie w wyroku z dn. 18.09.2007r. sygn.
akt IIISA/WA 1133/07. Stwierdzono w nim, że „(…)Ustawowa
definicja osoby samotnie wychowującej dzieci zawarta w art. 6 ust.
5 u.p.d.f. nie odwołuje się w żadnym zakresie do tego, czy drugi
rodzic żyje oraz gdzie mieszka. Nie odnosi się również do tego (z
wyjątkiem małżeństw), czy tylko jedno z rodziców posiada władzę
40

http://www.podatnik.info/interpretacje_podatkowe/interpretacja/ilpb2_415_8
6_08_2_ak,183824 [dostęp: 15.11.2014r.].
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rodzicielską, czy też taką władzą dysponują obydwoje. W przypadku konkubinatu istotne jest zatem jedynie to, czy dana osoba
jest jedną z osób wymienionych w art. 6 ust. 5 u.p.d.f. Podkreślenia
wymaga fakt, iż w sytuacji, gdy dane pojęcie zostało zdefiniowane
w ustawie, niedopuszczalne jest posługiwanie się przez organy
podatkowe inną jego definicją, bądź też interpretowanie tej definicji
w taki sposób, aby wywieść z niej dodatkowe warunki, które muszą zostać przez podatnika spełnione. Tak natomiast w niniejszej
sprawie uczyniono stwierdzając, iż wspólne zamieszkiwanie z
matką dzieci wyklucza możliwość uznania Skarżącego za osobę
samotnie wychowującą dzieci. Taki wniosek nie wynika jednak z
literalnego brzmienia definicji tej osoby zawartej w art. 6 ust. 5
u.p.d.f.(…)”41.
Orzecznictwo dotyczące powyżej wskazanych kwestii jest
bardzo szerokie, stąd też brak w niniejszym artykule miejsca aby
przedstawić wszystkie orzeczenia w tym zakresie. Jednakże, ogólne poglądy wyrażane i utrwalone w linii orzeczniczej, są zbieżne z
przykładami przedstawionymi w niniejszym artykule.
4. Podsumowanie
Jak zostało wykazane w niniejszym artykule, kwestia rozstrzygnięcia znaczenia pojęć rodzina niepełna i osoba samotnie wychowująca dziecko jest w znacznej mierze utrudniona. Powodem
tego jest w szczególności brak opracowań naukowych z zakresu
prawa dotyczących analizy obu tych definicji. Badaczowi powyższych kwestii z pomocą przychodzą inne nauki humanistyczne, w
szczególności pedagogiczne i socjologiczne, które wypracowały
swoje definicje pojęć rodzina niepełna i osoba samotnie wychowująca dziecko. Są to jednakże tezy odnoszące się do właściwych nauk
i nie zawsze okazują się zbieżne z możliwymi interpretacjami
prawnymi. Stąd też kwestie powyższe winny być uwzględnione
chociażby w komentarzach poszczególnych aktów prawnych traktujących o osobach samotnie wychowujących dziecko. Jak się okaWyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dn.
18.09.2007r., IIISa/Wa 1133/07, http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/EBC4D164AC
[dostęp: 15.11.2014r.].
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zuje jest to szczególnie pożądane przez praktyków, w szczególności organy administracyjne, które stosując prawo często stykają się
z problemami interpretacyjnymi odnośnie do rodzin niepełnych.
Niniejszy artykuł stanowi przyczynek do dalszych badań w tym
zakresie.
Streszczenie
Autor artykułu przedstawia zagadnienia dotyczące analizy
pojęć rodzina niepełna i osoba samotnie wychowująca dziecko.
Obecna prawnicza literatura przedmiotu w sposób niedostateczny
wyjaśnia znaczenia obu tych pojęć. Skutkiem tego są problemy interpretacyjne organów administracyjnych, które często dokonują
błędnej wykładni powyższych pojęć.
Niniejsza publikacja jest próbą podjęcia polemiki wyłącznie
odnośnie do obowiązujących w literaturze przedmiotu, ustawodawstwie i orzecznictwie definicji i wszelkiego rodzaju przesłanek
warunkujących uznanie danej rodziny za niepełną, względnie warunkujących uznanie danej osoby za samotnie wychowującą dziecko. Autor pomija kwestie dogmatyczne odnoszące się do konkretnych praw i obowiązków osoby samotnie wychowujących dzieci.
Słowa kluczowe: samotne wychowanie, osoba samotnie wychowująca dziecko, rodzina niepełna, rodzic, konkubinat, rodzina
zdekompletowana.
Summary
The article presents the issues concerning the analysis of the
concepts of single parenthood and a single parent. Current Legal
literature did not adequately explain the meaning of these concepts.
This results in a problem of interpretation of authorities, which
often misinterpret these terms.
This publication is an attempt to take the the polemics only in
relation to the existing literature, legislation and case law
definitions. The author ignores the dogmatic issues relating to
specific rights and obligations of persons raising children alone.
keywords: single parent, parent, cohabitant, single parent family.
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Karolina Jurowicz (KUL)

Troska Ustawodawcy o osobę samotną w Prawie Polskim i w
Prawie Kanonicznym
Jaki jest status osoby samotnej? Jaką rolę, stanowisko czy
miejsce w naszym społeczeństwie ona zajmuję? Obecnie dużo
uwagi poświęca się rodzinie i jej prawom. Mniej jednak mówi się o
osobie samotnej. Temat ten zarówno w prawie polskim jak i w
prawie kanonicznym jest omawiany znikomo.
Moim zdaniem samotność życiowa spowodowana może być
różnymi przyczynami. Osobą samotną można zostać przez świadomie dokonany wybór, kiedy to zamiast zawierać związek małżeński, jednostka wybiera inne postacie aktywności np. w sferze
działań zawodowych. Można również zostać osobą samotną na
skutek podstaw faktycznych jak i prawnych. Przyczyną tego może
być: śmierć członków rodziny, rozwód, emigracja lub choroba.
Wybranymi źródłami prawa polskiego, które stały się
podstawą niniejszego opracowania, są: Konstytucja Rzeczpospolitej
Polskiej oraz inne akty prawne, głównie Ustawa o Pomocy
Społecznej. Wskazane zostały również orzecznictwa Sądów.
Natomiast wśród źródeł prawa kanonicznego należy wskazać
przede wszystkim Kodeks Prawa Kanonicznego i Kartę Praw
Rodziny. Nie można w tym miejscu zapomnieć o dokumentach i
nauczaniu papieża Jana Pawła II, który jest nazywany obrońcą
praw człowieka, w tym również osób samotnych.
W pierwszej kolejności zostaną ukazane prawa osób
samotnych w polskim systemie prawnym (panny, kawalera,
wdowy, wdowca, osoby rozwiedzionej). Następnie wskaże co na
ten temat stanowi prawo kanoniczne. Według tego prawodawstwa
do osób samotnych należą: dziewice konsekrowane, pustelnice i
pustelnicy, wdowy i wdowcy konsekrowani.
Otóż samotność – (gr. monoomasis, od: monoomai – być
samotnym) jest pojęciem wieloznacznym. Samotność może
przybrać charakter społeczny, psychologiczny czy duchowy. W
owym artykule wskazuję na osobę samotną jako stan, który w
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praktyce najczęściej utożsamiany jest z bezżennością, a w
wyjątkowych sytuacjach z wdowieństwem1. Przez taką osobę
samotną należy rozumieć jednostkę która, charakteryzuje się
marszem przez życie, przez jego główny szlak samotnie, w
pojedynkę, bez oparcia się na innym człowieku lub grupie ludzi wspólnocie. Jest to droga wybrana, chciana i akceptowana2 przez tę
osobę. Pojęciami, jakie nawiązują do określenia samodzielnego
trybu życia, używane głównie w socjologii ale również w innych
naukach pokrewnych, są: jednoosobowe gospodarstwo domowe,
singiel, kawaler, panna lub osoba niezamężna czy też osoba
samotna3.
W Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej zapisane jest, że: Każdy
ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i
dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym4.
Zatem, każdy człowiek ma prawo do dokonywania samodzielnego
wyboru sposobu i stylu życia oraz żądania nie ingerowania w to
prawo. Prawo określone w art. 47 Konstytucji zabrania ingerencji
państwa w ustalony prawnie zakres życia człowieka, zaś w
przypadku naruszenia tej sfery nakazuje Państwu zapewnić ochronę5.
Wśród uprawnień zagwarantowanych w konstytucji, jako prawo do
decydowania o swoim życiu P. Winoczorek wymienia możliwość
wyboru zawodu, miejsca pracy, zamieszkania, czy statusu cywilnego,
stylu i trybu życia6. Brak jest jednak w tym najwyższym akcie
prawnym definicji osoby samotnej.
Pojęcie osoby samotnej odnajdujemy natomiast w Ustawie o
Pomocy społecznej. Ustawodawca wyjaśnia, iż osobą samotną jest
osoba, która prowadzi jednoosobowe gospodarstwo domowe i nie
R. Rogowski, Tajemnica Bożych powołań. Powołanie do życia w samotności, Warszawa 2008, s. 15.
2 K. Osińska, Pustelnicy dziś. Samotność z wyboru ludzi świeckich, Warszawa 1988, s. 30.
3 A. Żurek, Osoby samotne życiowo jako zjawisko społeczne. Blaski i cienie życia
rodzinnego. Roczniki Socjologii Rodziny XV, Poznań 2003, s. 123.
4 Art. 47 Konstytucji Rzeczpospolita Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku,
(Dz. U. 1997, Nr 78, poz. 483).
5 W. Skrzydło, Komentarz do Konstytucji RP, Zakamycze 2002.
6 P. Winczorek, Komentarz do Konstytucji, Warszawa 2000, s. 114.
1
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pozostaje w związku małżeńskim (panna, kawaler, wdowiec,
wdowa, osoba rozwiedziona) oraz nie posiada wstępnych
(rodziców, dziadków) ani zstępnych (dzieci, wnuki, prawnuki)7.
Zgodnie z Wyrokiem WSA w Lublinie z dnia 30 października 2012
r. nie jest osobą samotną w rozumieniu Ustawy o Pomocy
Społecznej osoba, która prowadzi jednoosobowe gospodarstwo
domowe, a pozostaje w związku małżeńskim, chociaż jest w
separacji8.
Przechodząc do pojęcia osoby samotnej w prawie
kanonicznym, należy wskazać przede wszystkim na Kodeks Prawa
Kanonicznego. W Kan. 219 ustawodawca kościelny proklamuje
prawo wiernych do wolności wyboru stanu życia, które to prawo
ma źródło – jak zauważa J. Krukowski – w naturalnym prawie
osoby ludzkiej, mającym relewancję w prawie kanonicznym9. W
Karcie Praw Rodziny czytamy, że każdy człowiek ma prawo do
swobodnego wyboru drogi życiowej, a więc do zawarcia związku
małżeńskiego i założenia rodzin, albo do pozostawania w stanie
bezżennym10.
Współczesny Kościół wskazuje nam, iż do osób samotnych
zalicza się: wdowy i wdowców, rencistów i emerytów oraz inne
osoby. Do szczególnych osób samotnych zalicza się: dziewice
konsekrowane, pustelnice i pustelników, wdowy i wdowców
konsekrowanych.
Wskazując uprawnienia osoby samotnej w prawie polskim
należy zwrócić uwagę na Ustawę o Pomocy społecznej. Zgodnie z
jej przepisami, każda osoba samotna lub rodzina znajdująca się w
trudnej sytuacji życiowej, może starać się o świadczenia pieniężne,
bądź niepieniężne. Starając się o świadczenie przez osobę samotną
I. Sierpowska, Ustawa o pomocy społecznej, Warszawa 2007, s. 54.
Wyrok WSA w Lublinie z dnia 30 października 2012 r., II SA/Lu 706/12,
LEX nr 1235152.
9 J. Krukowski, Obowiązki i uprawnienia wszystkich wiernych chrześcijan, w
Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t.II/1: Księga II. Lud Boży. Część
I. Wierni chrześcijanie. Część II. Ustrój hierarchiczny kościoła, red. Krukowski,
Poznań 2005, s. 36.
10 Art. 1 Karty Praw Rodziny z dnia 22 października 1983r., Tipografia Poliglotta Vaticana.
7
8
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istotne jest wykazanie dochodu. Dochód uprawniający do
ubiegania się o świadczenie przez osobę samotnie gospodarującą
ustala się na podstawie przyjętej w przepisach ustawy kwoty11.
Obecnie prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej
przysługuje osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie
przekracza kwoty 542 zł, zwanej w ustawie "kryterium
dochodowym osoby samotnie gospodarującej"12.
Do świadczeń pieniężnych z jakich osoba samotna może
skorzystać, zaliczamy m.in.: zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek
celowy, specjalny zasiłek celowy, zasiłek i pożyczka na ekonomiczne
usamodzielnienie się, pomoc na usamodzielnienie się i kontynuowanie
nauki, pomoc dla cudzoziemców oraz wynagrodzenie z tytułu
sprawowania opieki13. Natomiast w ramach świadczeń niepieniężnych
można wyróżnić pomoc rzeczową i usługi oraz świadczenia mieszane
usługowo-rzeczowe14. Do świadczeń praca socjalna, bilet
kredytowany, składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, pomoc
rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie, sprawienie
pogrzebu, poradnictwo specjalistyczne, interwencja kryzysowa,
schronienie, posiłek, niezbędne ubranie, usługi w miejscu
zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach
pomocy, specjalistyczne usługi opiekuńcze miejscu zamieszkania oraz
w ośrodkach wsparcia, mieszkanie chronione, pobyt i usługi w domu
pomocy społecznej, pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków
mieszkaniowych, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia oraz pomoc na
zagospodarowanie15.
Państwo troszczy się szczególnie o osoby samotne w zakresie
dożywiania. Trudno byłoby nieraz takim osobom zapewnić sobie
wyżywienie, nie mając żadnej osoby bliskiej. Rządowy program
M. Miemiec, Materialne prawo administracyjne, Warszawa 2013, s. 92.
§1 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z 17 lipca 2012 r. w sprawie
zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z
pomocy społecznej ( Dz.U. 2012, poz.823).
13 Art. 36 ust. 1 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.
2013, poz.182 z późn. zm.), zwana dalej UPS.
14 I. Sierpowska, Pomoc społeczna jako administracja świadcząca: Studium
administracyjnoprawne, Warszawa 2012, s. 208.
15 Art. 36 ust. 2 UPS
11
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„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, jest programem
strategicznym celem którego jest ograniczenie zjawiska
niedożywienia ograniczenie ze szczególnym uwzględnieniem osób
dorosłych, w szczególności osób samotnych, w podeszłym wieku,
chorych lub osób niepełnosprawnych16. Wychodzi się naprzeciw
takim osobom i daje się im wsparcie poprzez zapewnienie posiłku
lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów
żywnościowych17. Jeżeli istnieje konieczność, gmina ma obowiązek
zatroszczyć się o dowóz tychże posiłków do osoby samotnej18.
Program rozszerza ilość osób mogących skorzystać z pomocy w
zakresie dożywiania. Pomoc może być przyznana bezpłatnie,
zgodnie z art. 5 ustawy ustanawiającej Program, jeżeli dochód
osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie
przekracza 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8
ustawy o pomocy społecznej19.
Kolejną pomocną dłonią dla osób prowadzących jednoosobowe gospodarstwo domowe był słynny program „Rodzina na swoim”20. Równocześnie z ogłoszeniem zamknięcia programu Rodzina
na Swoim ogłoszono uruchomienie pod koniec 2013 r. nowego
programu dopłat do kredytów na mieszkania z rynku pierwotnego
– „Mieszkanie dla Młodych”. Program wszedł w życie 1 stycznia
2014 roku. W owym programie mogą brać udział zarówno osoby
samotne, jak i małżeństwa. Podstawowymi warunkami, jakie musi
spełnić każdy kandydat jest wiek. Ustawa precyzuje, iż, wniosek o
dofinansowanie wkładu własnego może zostać złożony najpóźniej
do końca roku kalendarzowego, w którym to ubiegający się o dofiUchwała Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014–2020.
17 Art. 3 Ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego
"Pomoc państwa w zakresie dożywiania", (Dz.U. Nr 267, poz. 2259 ze zm.).
18 § 10 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2006 r. w sprawie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", (Dz.
U. Nr 25, poz. 186, z późn. zm.).
19 http://bip.mopslegnica.dolnyslask.pl/?a=1&id=13370
20 Art. 3 Ustawy z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin i innych osób w nabywaniu własnego mieszkania (Dz.U. 2012 poz. 90).
16
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nansowanie ukończył 35 lat21. Owy program ma na celu pomoc
Państwa poprzez wsparcie kierowane do młodych osób chcących
nabyć pierwsze, dostępne cenowo mieszkanie.
Singiel to modne obecnie określenie osoby samotnej. Termin
ten, podobnie jak wiele innych, zostało przeniesione, do opisu zjawiska samotności życiowej, z języka angielskiego. Pojęcie singiel
można wyraźnie wywieść z cech społeczno-prawnych, ponieważ
odnoszone jest do osób (panna, kawaler), które nie pozostają w
trwałym związku małżeńsko-rodzinnym. Mogą nimi być osoby
stanu wolnego, niezamężne. Dla osób samotnych, które skorzystały
z programu „Rodzina na swoim” bądź "Mieszkanie dla Młodych"
sama dopłata była dużym odciążeniem i pomocą w realizowaniu
marzeń mieszkaniowych.
Kolejną grupą osób samotnych w prawie polskim są wdowy i
wdowcy. Wobec nich Państwo również daje swoistego rodzaju
prawo pozwalające starać się im np. o rentę rodzinną22.
Rentę rodzinną może otrzymać również wdowa (przepisy
stosuje się adekwatnie w przypadku wdowca), o ile do dnia śmierci
małżonka pozostawała z nim we wspólności małżeńskiej oraz
jeżeli: ukończyła 50 lat lub jest niezdolna do pracy, wychowuje co
najmniej jedno z dzieci, wnuków lub rodzeństwa uprawnionych do
renty rodzinnej po zmarłym mężu, które nie ukończyły 16 lat, a
jeżeli nadal się uczą - 18 lat (lub są całkowicie niezdolne do
pracy)23. Przynajmniej jeden z tych warunków wdowa spełniła w
ciągu pięciu lat od śmierci męża lub od zaprzestania
wychowywania dzieci, wnuków lub rodzeństwa uprawnionych do
renty rodzinnej. Także wdowa, która nie pozostawała z mężem we
wspólności małżeńskiej ma prawo do renty, jeżeli w dniu śmierci
męża miała ustalone prawo do alimentów. Natomiast wdowa
niespełniająca warunków do uzyskania renty, a jednocześnie
niemająca niezbędnych źródeł utrzymania, może otrzymywać
21Art. 4 Ustawy z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego
mieszkania przez młodych ludzi, (Dz.U. 2013, poz. 1304).
22 Art. 67 Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Dz.U. z 2009 nr 153 poz. 1227, zwana dalej FUS.
23 Art. 70 FUS
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okresową rentę rodzinną przez rok od chwili śmierci męża, lub na
czas uczestniczenia w zorganizowanym szkolenia mającym na celu
uzyskanie kwalifikacji do wykonywania pracy zarobkowej
(maksymalnie na 2 lata).
W postanowieniach Polskich Synodów Diecezjalnych,
podkreśla się rolę osób samotnych i domaga się od duszpasterzy i
wiernych poszczególnych wspólnot parafialnych, aby udzielali tym
ludziom pomocy i otaczali ich szczególną opieką. W tym celu
Synody zachęcają duszpasterzy do organizowania spotkań dla tych
osób. Mają one być okazją do pogłębienia ich życia religijnego, do
świadczenia wzajemnej pomocy, do tworzenia wspólnot w różnych
ugrupowaniach parafialnych, by mogli znaleźć duchowe wsparcie i
świadomość bycia potrzebnymi i użytecznymi dla innych ludzi. Z
tego względu, należy angażować ich w pracę parafialną i społeczną
w różnych płaszczyznach życia. Kodeks Prawa Kanonicznego z
1983 roku stanowi, iż to proboszcz powinien szczególną troską
otaczać osoby samotne24.
Prawodawcy synodalni zachęcają zaś Osoby samotne, które
dobrowolnie wybrały stan wolny, aby stosowały się do słów św.
Pawła Apostoła, by przez swoje życie i postawę bardziej podobały się
Bogu przez pełne oddanie się pracy zawodowej i ofiarną służbę
bliźnim25. Św. Paweł Apostoł zachęcając do życia w stanie bezżennym
pisał: Człowiek bezżenny troszczy się o sprawy Pana, o to, jakby się
przypodobać Panu. Ten zaś, który wstąpił w związek małżeński
zabiega o sprawy świata, o to, jakby się przypodobać żonie26.
W swojej adhortacji apostolskiej na temat życia rodzinnego
Jan Paweł II napisał, że ludziom samotnym w ich poszukiwaniu
swojej drogi życiowej należy się pomoc, zwłaszcza ze strony
Kościoła. Osoby te - pisze Papież - ze względu na konkretną
sytuację życiową w jakiej się znajdują – czasem nie z własnego
wyboru - uważam za szczególnie bliskie Sercu Chrystusa, godne
Kan. 529 Kodeks Prawa Kanonicznego
por: Statuty Archidiecezjalnego Synodu Poznańskiego, st. 297, 298, 302,
303, ss. 80, 81, IV Synod Diecezji Tarnowskiej, st. 681, 682, 683, s. 240; Drugi Synod Diecezji Sandomierskiej, st. 513, s. 301; Drugi Synod Archidiecezji Gnieźnieńskiej, st. 10, s. 85.
26 1 Kor 7, 32
24
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miłości i skutecznej troski Kościoła oraz duszpasterzy. (...) Tym,
którzy nie mają rodziny naturalnej, trzeba jeszcze szerzej otworzyć
drzwi wielkiej rodziny, którą jest Kościół, konkretyzujący się
następnie w rodzinie diecezjalnej, parafialnej, w podstawowych
wspólnotach kościelnych i w ruchach apostolskich27.
Jan Paweł II przypomniał światu, że w Kościele nie tylko
zawsze troszczono się o wdowy, ale że i one odgrywały w nim
szczególną rolę28. Ta szczególna rola widoczna jest w bogatym
doświadczeniu życiowym z którego wielu może korzystać. A do
ich misji należy dawanie świadectwa o wierze, służba życiu,
modlitwa, wsparta lekturą Pisma Świętego oraz uczestnictwo w
Eucharystii. Z tego względu Sługa Boży Jan Paweł II wezwał
wdowy do przebywania z tymi, którzy są samotni, cierpiący i
potrzebujący pomocy, gdyż im to pomoże w łatwiejszym
znoszeniu samotności i sprawi, że ich życie rozbłyśnie radością i
pokojem29.
Sobór Watykański II wrócił do początków i pozwolił, aby
odrodziła się we współczesnym Kościele konsekracja dziewic i wdów.
Informuje o tym Katechizm Kościoła Katolickiego i papież Jan Paweł
II w adhortacji Vita Consecrata. Dziewictwo i wdowieństwo
konsekrowane stanowią stan życia samotnego, obejmujący kobiety i
mężczyzn żyjących w świecie i nie podlegające żadnym strukturom
życia wspólnotowego, które poświęcają się modlitwie, pokucie,
służbie braciom i pracy apostolskiej stosownie do okoliczności życia i
odpowiednich charyzmatów ofiarowanych każdej z nich. Do tego
rodzaju osób, należą również pustelnicy i pustelnice. Powyższe osoby
konsekrowane pogrążeni w swojej samotności, nie tylko nie
wyłamują się z kościelnej komunii, ale powinny służyć swoim
specyficznym charyzmatem kontemplacyjnym.
Zdarza się, że osoba samotna występuje w kontekście
polskiego prawa oraz w świetle prawa kanonicznego, co wynika z
Jan Paweł II, Adhortacja apostolska ojca świętego Jana Pawła II o
zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym, familiaris consortio
do biskupów kapłanów i wiernych całego kościoła katolickiego
28 Jan Paweł II, Kościół a osoby samotne, „L’Osservatore Romano” wyd. pol.
15 (1994) n. 11, s. 34
29 Jan Paweł II, Adhortacja Familiaris Consortio, n. 83.
27
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faktu, iż ten sam człowiek jest obywatelem państwa polskiego i
równocześnie podmiotem troski Kościoła Katolickiego. Nie
przeszkadza to jednak w otrzymywaniu pomocy z dwóch źródeł
jednocześnie przez tę osobę.
Podsumowując, osoba samotna w prawie polskim może
wybrać taki status społeczny sama, kierując się rozlicznymi
motywami lub zostać na niego poniekąd skazana przez różne
sytuacje życiowe. Ponadto musi prowadzić jednoosobowe
gospodarstwo domowe, czyli powinna samodzielnie zajmować
lokal lub może mieszkać z innymi osobami30, które jednak nie
utrzymują tej osoby ze swoich dochodów ani częściowo, ani
całkowicie, czyli nie pozostaje we wspólnocie majątkowej z innymi
osobami. Nie są utrzymywane ani częściowo, ani całkowicie z
dochodu tej osoby, a także nie łączą części lub całości swoich
dochodów dla zaspokojenia wspólnych potrzeb31. Czasowa
rozłąka, np. z powodu wykonywania pracy zarobkowej, nie jest
podstawą do tego, aby uznać fakt, pojawienia się jednoosobowego
gospodarstwa domowego. Osoba samotna jednocześnie nie
posiada wstępnych ani zstępnych.
Warte jest przytoczenie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego,
w którym zostało wyraźnie wskazane na prawo do „życia własnym
życiem układanym według własnej woli z ograniczeniem do
niezbędnego minimum wszelkiej ingerencji zewnętrznej”32. Należy
przez to rozumieć prawo do samodzielnego decydowania o swoim
życiu osobistym, które obejmuje m.in. prawo do zawarcia małżeństwa
jak również do życia samodzielnie, tworząc jednoosobowe
gospodarstwo.
Po zapoznaniu się z przymiotami osoby samotnej, można by
zadać pytanie: czy kapłan i osoby żyjące we wspólnotach
zakonnych należą do grupy osób samotnych? W prawie
kanonicznym cechą powołania do życia w pojedynkę jest
Wyrok NSA w Warszawie z dnia 5 kwietnia 2011 r., I OSK 2096/10, LEX nr
990221.
31 W. Michna, Wiejskie gospodarstwo domowe. Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1989, s.
32 Orzeczenie TK z dnia 24 czerwca 1997r., K 21/96, OTK ZU 1997, nr 2 (11),
poz.23.
30
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świadoma decyzja na samotny marsz przez życie, bez wsparcia
drugiego człowieka czy wspólnoty. Dodatkowo takim osobom
powinno towarzyszyć przekonanie, że droga, którą wybrali
przyczyni się do służenia innym ludziom oraz pozwoli na
zjednoczenie z Bogiem. Jak słusznie zauważają ojcowie Kościoła:
osoby samotne, niezwiązani małżeństwem, obok owdowiałych,
mogą w niemałym stopniu przyczynić się do świętości i pracy w
Kościele.
Reasumując samotność oznacza taką sytuację życiową, w
której człowiek posiada względną samodzielność materialną,
tworząc podstawy swojej finansowej niezależności, uzyskując
dochody, ze względu na wykonywaną pracę zawodową przyznaną
emeryturę, rentę, zasiłek, stypendium lub alimenty. Dodatkowo
prowadzi jednoosobowe gospodarstwo domowe, którego
funkcjonowanie nakierowane jest w podejmowanych zadaniach
tylko na tę właśnie osobę. W szczególności oznacza to brak
trwałych zobowiązań, jakie wynikają z realizowania funkcji
ekonomiczno-gospodarczej oraz nie pozostaje w trwałych relacjach
społecznych,
o
charakterze
materialnym i osobowym,
wynikających ze wspólnego, względnie trwałego zamieszkiwania.
Ma status społeczny osoby niezamężnej33.
Streszczenie
Samotność jest pojęciem wieloznacznym. Osobą samotną
można zostać na skutek podstaw prawnych jak i faktycznych.
Przyczyną tego może być: śmierć członków rodziny, rozwód,
emigracja, choroba lub świadoma decyzja życia w pojedynkę. W
Karcie Praw Rodziny czytamy, że każdy człowiek ma prawo do
swobodnego wyboru drogi życiowej, a więc do zawarcia związku
małżeńskiego i założenia rodzin, albo do pozostawania w stanie
bezżennym.
Wskazując uprawnienia osoby samotnej w prawie polskim
należy zwrócić uwagę na Ustawę o Pomocy społecznej. Zgodnie z
jej przepisami, każda osoba samotna lub rodzina znajdująca się w
A. Żurek, Osoby samotne życiowo jako zjawisko społeczne. Blaski i cienie
życia rodzinnego. Roczniki Socjologii Rodziny XV, Poznań 2003, s. 124.
33
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trudnej sytuacji życiowej, może starać się o świadczenia pieniężne,
bądź niepieniężne. W swojej adhortacji apostolskiej na temat życia
rodzinnego Jan Paweł II napisał, że ludziom samotnym w ich
poszukiwaniu swojej drogi życiowej należy się pomoc, zwłaszcza
ze strony Kościoła. Osobom tym - pisze Papież które nie mają
rodziny naturalnej, trzeba jeszcze szerzej otworzyć drzwi wielkiej
rodziny, którą jest Kościół, konkretyzujący się następnie w rodzinie
diecezjalnej,
parafialnej,
w
podstawowych
wspólnotach
kościelnych i w ruchach apostolskich.
Samotność oznacza taką sytuację życiową, w której człowiek
posiada względną samodzielność materialną, tworząc podstawy
swojej finansowej niezależności, uzyskując dochody, ze względu na
wykonywaną pracę zawodową przyznaną emeryturę, rentę,
zasiłek, stypendium lub alimenty. Ma status społeczny osoby
niezamężnej.
Summary
Solitude is a term of multiple meanings. A person can become
single due to both legal and factual circumstances. Among possible
causes we can distinguish the death of the relatives, a divorce, emigration, illness or a conscious decision to live by oneself. Charter of
the Rights of the Family states that every human being has the right
to choose his or her way of life, which allows them to marry and
start a family as well as to remain unmarried.
Pointing out the rights of a single person in Polish law one
should consider the Act on Social Assistance, according to which
every single person or a family with difficult life situation is allowed to apply for either financial or non-financial benefits. In his
apostolic exhortation devoted to family life, John Paul II pointed
out that single people should be assisted in their struggle of finding
their way of life, especially from the Church. People who do not
have any natural family – says the Pope – should be granted even
easier access to the great family of the Church, specifically with the
help from diocesan and parish family, basic church communities
and apostolic movements.
Solitude is a life situation where a person possesses a relative
material and financial independence, receiving income from their
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employment, pension, annuity, social allowance, scholarship or
alimony. They also need to remain unmarried.
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Andrzej Kukulski (KUL)

Analiza instytucji separacji małżeńskiej przy uwzględnieniu
orzecznictwa Sądu Okręgowego w Lublinie
1. Wprowadzenie
W dobie kryzysu małżeństwa i rodziny wydaje się istotnym
opisanie instytucji pozwalającej na realizację zasady trwałości małżeństwa. W literaturze oraz monografiach dotyczących tego zagadnienia nie zostały w pełni opisane faktyczne przyczyny separacji.
Ich analiza pozwala na zbadanie instytucji separacji, mogącej być
remedium na kryzysy małżeńskie. Należy wskazać, iż w artykule
zostały przedstawione faktyczne powody separacji na przykładach
pochodzących z wybranych orzeczeń Sądu Okręgowego w Lublinie w latach 2012-2014. Dzięki temu analiza faktycznych przesłanek
separacji nie opiera się jedynie na teoretycznych, ale także praktycznych aspektach. Teoretyczne dywagacje nie są w stanie ukazać
rzeczywistych powodów, które leżą u podstaw decyzji o wyborze
separacji. Jedynie analiza konkretnych przypadków, w połączeniu
z dyskursem przedstawicieli doktryny, pozwala na kompleksową
analizę przedmiotowego problemu. Wskazać należy na fakt, że badane były sprawy prowadzone w trybie procesowym oraz nieprocesowym. Jednocześnie informując, że dobór spraw był przypadkowy, autor artykułu nie miał wpływu na wybór akt spraw, ponieważ ten należał do decyzji sądu. Po krótce zostaną opisane: zasada trwałości małżeństwa, pojęcie separacji. Główną częścią artykułu będzie analiza konkretnych przypadków spraw prowadzonych w Sądzie Okręgowym w Lublinie.
2. Zasada trwałości małżeństwa
Na wstępie należy zaznaczyć, że zasada trwałości małżeństwa
nie jest jedyną zasadą prawa małżeńskiego. Oprócz tej wymienionej wylicza się zasady: monogamii, równouprawnienia małżonków
w ich wzajemnych relacjach i stosunkach z ich wspólnymi dziećmi,
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świeckości1. J. Winiarz i J. Gajda powołują się na artykuły 18, 48, 71
Konstytucji RP uzasadniając to, że przepisy te ukazują jak istotną
rolę odgrywa małżeństwo i rodzina oraz i trwałość2. Jednak należy
pamiętać, że trwałość małżeństwa nie jest wpisana wprost w przepisy KRO, zasada trwałości małżeństwa wynika z całokształtu
norm dotyczących stosunków prawnorodzinnych3. Jednak jak
podkreśla T. Smyczyński dyrektywę mającą na celu zachowanie
istniejącego małżeństwa można wyinterpretować z przepisów regulujących unieważnienie małżeństwa i rozwód4.
Zdaniem M. Andrzejewskiego zamysł polskiego ustawodawcy
dotyczący zasady trwałości małżeństwa jest wyrażony w wielu miejscach porządku prawnego. Wskazuje on między innymi art. 4 KRO,
który wyznacza miesięczny okres oczekiwania na zawarcie związku
małżeńskiego. Kolejno wskazuje art. 10-16 KRO tłumacząc to, że
ustawodawca kierował się ustalając przesłanki unieważnienia zawartego małżeństwa tym aby związek małżeński zawierały osoby
odpowiednio dojrzałe. Następnie wskazuje na przesłanki rozwodu i
procedurę postępowania w sprawie o rozwód. Opierając się na fakcie, że małżeństwo nie może zostać rozwiązane wyłącznie poprzez
uznanie powództwa czy przyznanie okoliczności faktycznych przez
osobę pozwaną. Sąd ma obowiązek w toku postępowania ustalić czy
przesłanki orzeczenia rozwodu w istocie wystąpiły5. M. Andrzejewski wskazuje również możliwość prowadzenia w sprawach o rozwód mediacji jako możliwość rozwiązania kryzysu małżeńskiego. W
końcu głęboki wyraz zasady trwałości małżeństwa uwidocznia się w
obowiązku umorzenia postępowania w przypadku, gdy sąd nabierze przekonania, iż istnieją widoki na utrzymanie pożycia małżeńskiego6.
Według J. Ignatowicza zasada trwałości małżeństwa oznacza,
że małżeństwo powinno być związkiem dozgonnym. Istniejącym

K. Czajkowska-Matosiuk, Prawo rodzinne i spadkowe, Warszawa 2009, s. 19.
J. Winiarz, J. Gajda, Prawo rodzinne, Warszawa 2001, s. 39-40.
3 T. Smyczyński, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2012, s. 25.
4 Tamże, s. 25-26.
5 M. Andrzejewski, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2006, s. 92.
6 Tamże.
1
2
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do chwili śmierci jednego z małżonków7. Jednak w ujęciu prawa
polskiego zasada trwałości małżeństwa oznacza, że małżeństwo
powinno łączyć małżonków przez całe życie, ale gdy jednak stanie
się związkiem martwym, a więc przestaje funkcjonować, może być
rozwiązane przez rozwód8. J. Ignatowicz i M. Nazar jednocześnie
zastrzegają, że zasada w obowiązującym prawie polskim jest
sprzeczna z porządkiem prawnym przyjętym w Kodeksie Prawa
Kanonicznego z 1983 r.9.
Interesujący pogląd wyraża M. Andrzejewski ukazując, że
liczba rozbitych małżeństw zdaje się nie potwierdzać obowiązywania w polskim prawie rodzinnym zasady trwałości małżeństwa.
Według niego wątpliwości wzbudza również postawa wielu sędziów orzekających w sprawach rozwodowych, gdzie nie stosują
się do powyższej zasady, poprzez przeprowadzanie posiedzenia
pojednawczego, które trwa kilkanaście a czasami kilka minut10.
Podkreślenia wymaga fakt, że realizacji zasady trwałości małżeństwa służy wprowadzona do prawa polskiego instytucja separacji
sądowej, mogąca w odniesieniu do więzi małżeńskich pełnić funkcje restytucyjną, gdyż polski ustawodawca uzależnił orzeczenie
separacji od zupełności rozkładu pożycia małżonków, nie zaś także
od jego trwałości11.
3. Pojęcie separacji
Pojęcie separacji wywodzi się z od łacińskiego słowa separatio,
które oznacza odłączenie12. Etymologicznie wyraz ten składa się z
dwóch części. Pierwszą częścią jest przedrostek se i oznacza odsunięcie, oddalenie, natomiast drugą częścią tego wyrazu jest pars,

J. Ignatowicz, Prawo rodzinne, Warszawa 2002, s. 102.
J. Ignatowicz, M. Nazar, Prawo rodzinne, Warszawa 2012, s. 104.
9 J. Ignatowicz, M. Nazar, Prawo rodzinne, Warszawa 2010, s. 86.
10 Andrzejewski, Prawo rodzinne, s. 92.
11 zob. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Dz.U.
1964 nr 9 poz. 59 ze zm., art. 611 [dalej cyt.: KRO]; Ignatowicz, Nazar, Prawo rodzinne, s. 104.
12 A. Popławska, E. Paprocka, M. Burzyński, Separacja w: Słownik wyrazów obcych, Kraków 2006, s. 499.
7
8

441

paris który oznacza męża lub żonę13. Wyjaśniając dalej pojęcie, należy zauważyć, że oznacza ono rozdzielenie, rozłączenie, sądowe
rozłączenie małżonków, a dawniej oznaczało rozdzielenie i komasację gruntów folwarcznych i chłopskich14. W słowniku języka polskiego i Encyklopedii Popularnej separacja definiowana jest jako:
„uchylenie wspólnoty małżeńskiej, bez prawa wstępowania przez
małżonków w nowy związek małżeński” uzupełniając, że instytucja ta stosowana jest w prawie kanonicznym jak i w prawodawstwie niektórych państw15.
Separacja w znaczeniu potocznym to rodzaj uchylenia wspólnoty małżeńskiej16, czyli stan w którym małżonkowie nie żyją ze
sobą17. Rozdzielenie małżonków spowodowane jest przyczynami
obiektywnymi i nie oznacza rozkładu pożycia małżeńskiego18.
Wskazuje się również pojęcie separacji faktycznej, czyli samowolny stan zerwania więzi przez małżonków19. Separacja faktyczna jest bezpośrednim następstwem zachowań samych małżonków, nie zaś skutkiem rozstrzygnięcia sądu20. Jak zauważa G. Jędrejek separacja faktyczna poprzedza separację prawną, albowiem
rozkład pożycia małżonków jest zjawiskiem ciągłym21.
Występuje również pojęcie separacji prawnej zwanej również
formalną22 lub sądową23. Separacja prawna powstaje poprzez sąP. Kasprzyk, Instytucja separacji małżeńskiej w świetle ustawy z dnia 21 maja
1999 roku, Lublin-Sandomierz 1999, s. 14.
14 W. Kopaliński, Separacja [w:] Podręczny słownik wyrazów obcych, Warszawa
1999, s. 692.
15 Separacja [w:] Słownik języka polskiego PWN R-Z, red. M. Szymczak, Warszawa 1998, s. 185; Separacja [w:] Encyklopedia Popularna PWN, red. B. PetrozolinSkowrońska, Warszawa 1998, s. 769.
16 M. Nazar [w:] Prawo rodzinne, J. Ignatowicz, M. Nazar, Warszawa 2005, s. 114.
17 J. Kerplik, Separacja [w:] Encyklopedia. Prawo, Bielsko-Biała 2009, s. 675.
18 Nazar, Prawo rodzinne, s. 114.
19 B. Czech [w:] Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. K. Piasecki, Warszawa 2011, s. 571.
20 Nazar, Prawo rodzinne, s. 114.
21 G. Jędrejek, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz do art. 1-61(6), Warszawa 2013, s. 487.
22 Czech, Kodeks rodzinny, s. 571.
23 Nazar, Prawo rodzinne, s. 114.
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dowe orzeczenie, dokonane zgodnie z prawem na wniosek uprawnionej osoby, po zweryfikowaniu przytoczonych powodów separacyjnych. Skutkiem takiej separacji jest zniesienie, na ogół z mocy
orzeczenie sądu, praw i obowiązków zarówno niemajątkowych jak
i majątkowych wynikających z zawarcia małżeństwa24. Istota tej
instytucji polega na faktycznym rozłączeniu małżonków przy dalszym trwaniu węzła małżeńskiego25. Zdaniem P. Kasprzyka pojęcie
separacji sądowej należy oddzielać od pojęcia separacji jako instytucji26 czyli zbioru przepisów prawa normujących przesłanki materialnoprawne i formalne orzeczenia separacji prawnej małżonków27. Warto zaznaczyć, że separacja prawna dawniej była nazywana rozdziałem od stołu i łoża28.
4. Sprawy o separacje prowadzone w sądzie okręgowym w
lublinie w latach 2012-2014
W pierwszej kolejności przedstawione są sprawy prowadzone
w trybie procesowym. Następnie opisano sprawy prowadzone w
trybie nieprocesowy. Po przedstawieniu spraw są one podsumowane i przeanalizowane. Została z nich stworzona pewnego rodzaju statystyka. Przeanalizowano takie kwestie jak: czas trwania małżeństwa, czas trwania postępowania sądowego, reprezentowanie
stron przez profesjonalnych pełnomocników, orzekanie winy za
rozkład pożycia małżeńskiego. Kolejno zostały przedstawione powody przez które małżonkowie zdecydowali się na wybór separacji, a na koniec wskazano orzeczenia sądu.
4.1.Zarys przebiegu postępowań
W pierwszej sprawie powodem była żona. Pozew o separacje
wpłynął do sądu 28 stycznia 2013 roku, zaś małżeństwo zostało
P. Kasprzyk, Sprawy o separację małżeńską na przykładzie Sądu Okręgowego w Lublinie, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2001, t. 3, s. 117.
25 A. Tunia, Ochrona małżeństwa i rodziny w prawie polskim oraz prawie wewnętrznym kościołów chrześcijańskich, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2010, t. 13, s. 104.
26 Kasprzyk, Instytucja separacji, s. 15.
27 Czech, [w:] Kodeks rodzinny, s. 572.
28 J. Oordyński, O separacji, rozwodach i nieważności małżeństw, WarszawaKraków 1925, s. 5.
24
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zawarte 28 kwietnia 1979 roku. W pozwie, który został zatytułowany „Wniosek o orzeczenie separacji” powód wnosił o orzeczenie
separacji bez orzekania o winie. W uzasadnieniu powód podnosił:
„po zawarciu małżeństwa strony zamieszkały w różnych miejscach, aby ostatecznie przeprowadzić się do wspólnie zakupionego
mieszkania. Gdy starsze dziecko miało około 4 lat powódka zorientowała się, że pozwany ma romans. Pozwany przyznał się do tego,
obiecał poprawę a powódka mu przebaczyła. Jednak po tym fakcie
były kolejne inne kobiety, natomiast w zachowaniu pozwanego nie
było poprawy. Pojawił się także dodatkowy czynnik alkoholu. Dla
dobra rodziny jednak powódka nie podejmowała radykalnych kroków, ponieważ pozwany miał dodatkowe problemy z utrzymaniem firmy, którą prowadził wspólnie z bratem. Gdy z powodu
tych trudności zaczął brać leki psychotropowe powódka pomagała
mu w procesie leczenia. Od 2 lat pozwany jest osobą niepracującą.
Utrzymuje się jedynie z prac dorywczych. Ciężar utrzymania
mieszkania i małżonków spoczywa głównie na powódce. Na tym
tle dochodzi do nieporozumień pomiędzy stronami, ponieważ nawet matka powódki pomaga stronom finansowo. Pozwany ponadto nie angażuje się w życie rodzinne i stał się bardzo zazdrosny o
powódkę. W takiej sytuacji doszło w 2008 r. do zaprzestania pożycia fizycznego oraz ustały więzy natury duchowej i finansowej”29.
Natomiast 30 kwietnia 2013 roku wpłynęło pismo pozwanego, w
którym to pozwany wnosi o: „oddalenie powództwa o orzeczenie
separacji małżonków z uwagi, iż wnosi o to małżonek wyłącznie
winny rozkładowi pożycia”. „Pozwany przyznaje się do twierdzenia powódki w części dotyczącej nawiązania epizodycznej znajomości z inną kobietą przy czym okoliczność ta została w pełni wyjaśniona pomiędzy stronami wiele lat temu, zaś powódka wybaczyła pozwanemu”30. W dalszej części uzasadnienia pozwany podnosi,
że pracował i utrzymywał rodzinę. Wskazywał, że to żona traciła
zarobione pieniądze na nadmierne rozrywki. Pozwany podnosi, że
powódka poznała innego mężczyznę. Mało tego wskazuje, że poPozew o separacje z dnia 28.01.2013 r., III C 249/13, dane z notatek autora.
Odpowiedź na pozew o separacje z dnia 30.04.2013 r., III C 249/13, dane z
notatek autora.
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wódka nadużywała alkoholu i wywodzi się z rodzinny dotkniętej
tym problem31. Natomiast na rozprawie z dnia 12 lipca 2013 roku
powódka popierała powództwo o separacje i wnosiła o orzeczenie
separacji bez orzekania o winie, natomiast pozwany uznał powództwo o separację i wniósł o orzeczenie separacji bez orzekania o winie. Oświadczył, że cofa swoje stanowisko procesowe wyrażone w
odpowiedzi na pozew złożonej do akt sprawy. Pozwany nie powiedział dlaczego podjął taką decyzje32. Sąd w wyroku z dnia 12
lipca 2013 roku orzekł separacje33.
W kolejnej sprawie, do Sądu Okręgowego w Lublinie 17 lutego 2012 roku wpłynął pozew o rozwód bez orzekania o winie. Powodem była żona. Małżeństwo było zawarte 23 października 1999
roku. Małżonkowie posiadają dwoje wspólnych małoletnich dzieci.
Powód wnosił o zasądzenie alimentów w kwocie po 500 zł na każde dziecko. W uzasadnieniu pozwu powód wskazuje, że powodem
kryzysu małżeńskiego była „rutyna i różnice charakterów”. Dodatkowo pozwany nadużywał alkoholu i bywał agresywny stąd rodzina miała założoną „niebieską kartę”. Rodzina jest pod opieką
kuratora sądowego34. Rozprawa odbyła się 9 stycznia 2013 roku.
Powódka popierała powództwo, wnosiła o rozwód bez orzekania o
winie, miejsce zamieszkania dzieci przy matce, powierzenie władzy rodzicielskiej matce, ograniczenie władzy rodzicielskiej pozwanemu do możliwości współdecydowania o istotnych sprawach
dziecka, alimenty w kwocie 500 zł na dziecko, ustalenie kontaktów
osobistych ojca z małoletnimi dziećmi co 2 tygodnie w soboty od 10
do 15. Pozwany uznał powództwo, a co do alimentów wnosił o
ustalenie ich po 350 zł na dziecko. Powódka wyraziła zgodę na
alimenty w kwocie 350 zł. Sąd postanowił przesłuchać strony informacyjnie. Powódka w trakcie przesłuchania zmodyfikowała żądanie pozwu i wniosła o orzeczenie separacji, a pozwany wyraził
Odpowiedź na pozew o separacje z dnia 30.04.2013 r., III C 249/13, dane z
notatek autora.
32 Protokół z rozprawy z dnia 12.07.2013 r., III C 249/13, dane z notatek
autora.
33 Wyrok z dnia 12.07.2013 r., III C 249/13, dane z notatek autora.
34 Pozew o separacje z dnia 17.02.2012 r., III C 1168/12, dane z notatek
autora.
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zgodę na orzeczenie separacji. Sąd postanowił dopuścić dowód z
przesłuchania stron. Powódka stwierdziła, że powodem kryzysu
małżeńskiego był fakt, że między stronami dochodziło do nieporozumień35. Sąd Wyrokiem z dnia 09 stycznia 2013 roku orzekł separacje. Władzę rodzicielską ograniczył obojgu rodzicom zgodnie z
postanowieniem Sądu Rejonowego Lublin-Zachód z dnia 29 kwietnia 2011 roku. Miejsce zamieszkania małoletnich dzieci ustalił przy
matce. Zobowiązał obie strony do ponoszenia kosztów utrzymania
i wychowania małoletnich dzieci i z tego tytułu zasądził alimenty
w kwocie 350 zł od pozwanego na każde dziecko oraz ustalił kontakty pozwanego z dziećmi w co drugą sobotę od 15.00 do 18.0036.
Kolejna sprawa trafiła do Lubelskiego Sądu Okręgowego 27 maja 2013 roku, zaś małżeństwo zawarte było 27 grudnia 2008 roku. Powódka wnosiła o separacje bez orzekania o winie, ustalenie, że władza rodzicielska nad małoletnimi dziećmi będzie przysługiwać obojgu rodzicom przy czym każdorazowe miejsce zamieszkania córek
będzie przy matce. Zasadzenie od pozwanego na rzecz jednej córki
900 zł alimentów na rzecz drugiej córki 600 zł alimentów. Swoje żądania uzasadniała w następujący sposób: „początkowo pożycie stron
układało się prawidłowo, jednakże od jesieni 2012 r. ze względu na
zasadnicze różnice charakterów dochodziło miedzy nimi do kłótni, a
nawet do awantur uniemożliwiających im porozumienie się w sprawach życia codziennego. W ocenie powódki przyczyną całkowitego
rozkładu między stronami wszelkich więzi małżeńskich była niezgodność charakterów stron, a także rozbieżność celów i pragnień.
Strony podjęły wspólną decyzję o rozstaniu z uwagi na brak sensu
dalszego życia razem w atmosferze kłótni i awantur. W konsekwencji
strony pozostają od listopada 2012 w faktycznej separacji. Strony nie
mieszkają ze sobą, widują się sporadycznie, nie utrzymują żadnych
głębszych relacji. Powódka jednak widzi szanse na poprawę wzajemnych relacji małżeńskich z pozwanym i dlatego uzasadniony jest pozew o separacje. Powódka ma nadzieje, iż okres separacji pozwoli
stronom przemyśleć zaistniałą sytuację, co spowoduje powrotu do
Protokół z rozprawy z dnia 09.01.2013 r., III C 1168/12, dane z notatek
autora.
36 Wyrok z dnia 09.01.2013 r., III C 1168/12, dane z notatek autora.
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wspólnego pożycia”37. Rozprawa odbyła się 28 listopada 2013 roku.
Na rozprawie świadek zeznał: „Strony nie żyją razem od czerwca
2012 roku, nie mieszkają od lutego 2013 roku. Przyczyna rozstania się
stron były kłótnie o sprawy codzienne, finansowe, nie umieli żyć ze
sobą. Nie widzę szansy aby strony żyły razem. Strony są dobrymi
rodzicami”. Powódka zeznała: „Nie żyjemy razem od ponad roku, nie
mieszkamy razem 9 miesięcy. Przyczyna rozstania były ciągłe kłótnie
o sprawy finansowe, nie dogadywaliśmy się we wszystkim. Nie widzę szansy na wspólne życie dzisiaj. Dzieci chorują na astmę i alergie,
są pod kontrola lekarza, rozwijają się dobrze. Pozwany jest bardzo
dobrym ojcem”. Kolejno zeznawał pozwany, który powiedział: „
przyczyną rozstania było to, że kłóciliśmy się o finanse i rodziców
żony, byli postrzegani zawsze ponad moje zdanie. Widzę szanse na
wspólne życie, ale na separacje się zgadzam. Powódka jest bardzo
dobra matką. Pracuję i mieszkam w Norwegii legalnie jako cieśla i
prowadzę własna działalność, średnio miesięcznie zarabiam około 20
tys. Koron tj. 10 tysięcy zł”. Powódka poparła pozew o separacje,
wniosła o orzeczenie separacji bez orzekania o winie, powierzenie
matce wykonywania władzy rodzicielskiej, ustalenie miejsca zamieszkania dzieci przy matce, pozwanemu ograniczenie władzy rodzicielskiej do prawa współdecydowania o nauce i spędzaniu wolnego czasu, zasadzenie alimentów na rzecz małoletnich dzieci w kwocie
po 400 zł na każde z dzieci, ustalenie kontaktów ojca z dziećmi w sposób nieograniczony. Pozwany uznał powództwo38. Sąd wyrokiem z
dnia 28 listopada 2013 roku orzekł separacje i uznał wszystkie żądania
o które wnosiła powódka39.
W następnej sprawie, pozew do sądu wpłynął 7 czerwca 2013
roku. Strony zawarły małżeństwo 22 listopada 2003 roku. Powódka
zatytułowała swój pozew: „Pozew o rozwód z wnioskiem o wyznaczenie najmniejszego wpisu”. Wnosiła o rozwiązanie małżeństwa przez rozwód z orzeczeniem o winie, gdzie winę za rozkład
37 Pozew o separacje z dnia 27.05.2013 r., III C 1402/13, dane z notatek
autora.
38 Protokół z rozprawy z dnia 28.11.2013 r., III C 1402/13, dane z notatek
autora.
39 Wyrok z dnia 28.11.2013 r., III C 1402/13, dane z notatek autora.
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pożycia małżeńskiego ponosił mąż. Powierzenie władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom z zastrzeżeniem, że dzieci (dwóch synów)
mają pozostawać przy matce. Zasądzenie alimentów na pierwszego
z synów w kwocie ustalonej przez sąd oraz podwyższenie alimentów na drugiego syna z kwoty 300 zł na kwotę ustaloną przez sąd.
W uzasadnieniu pozwu powódka wskazuje: „Rozkład pożycia nastąpił z powodu nadużywania alkoholu, narkotyków i dopalaczy
przez pozwanego. Z w/w powodów pozwany został zwolniony z
pracy. Problemy finansowe. Mąż przeszedł leczenie odwykowe
mimo leczenia wrócił do nałogu. Spowodował wypadek samochodowy pod wpływem alkoholu. Z czasem alkohol przestał mu wystarczać więc zaczął palić marihuanę i brać dopalacze, które mieszał z alkoholem. Mąż stawał się agresywny. Pod wpływem alkoholu podpalił stodołę ojcu powoda, a kilka dni później wybił szyby
w oknach matce powoda. Po tych wydarzeniach został aresztowany na 3 miesiące”40. W aktach sprawy znajdują się postanowienie o
zatrzymaniu prawa jazdy, karta informacyjna leczenia szpitalnego
pozwanego, zawiadomienie o zastosowaniu tymczasowego aresztowania pozwanego. Pozwany pismem z dnia 26 sierpnia 2013 roku odniósł się do pozwu w ten sposób, że zgadza się na rozwód,
ale bez orzekania o winie41. Rozprawa odbyła się 3 grudnia 2013
roku. Strony stawiły się osobiście. Powódka popierała powództwo
z tym, że zmodyfikowała je w ten sposób, że wnosiła o orzeczenie
separacji bez orzekania o winie, powierzenie powódce wykonywania władzy rodzicielskiej, ustalenie miejsca pobytu przy matce,
ograniczenie pozwanemu władzy rodzicielskiej do możliwości
współdecydowania o istotnych sprawach dzieci, ustalenie nieograniczonych kontaktów pozwanego z dziećmi w ich miejscu zamieszkania w obecności matki dzieci, pod warunkiem trzeźwości,
zasądzenie od pozwanego na rzecz syna 500 zł, a na rzecz drugiego
syna 300 zł. Pozwany uznał powództwo. Sąd postanowił prowadzić niniejszą sprawę jako sprawę o separację z uwagi na cofnięcie
40 Pozew o separacje z dnia 07.06.2013 r., III C 1494/13, dane z notatek
autora.
41 Odpowiedź na pozew z dnia 26..08.2013 r., III C 1494/13, dane z notatek
autora.
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przez powódkę wniosku o rozwód i zgodę pozwanego w tym zakresie42. Sąd w wyroku 3 grudnia 2013 roku orzekł separacje i
uwzględnił wszystkie żądania powódki43.
W kolejnej sprawie o separacje pozew wpłynął 27 czerwca
2013 roku, a małżeństwo strony zawarły 3 września 2005 roku. Powódka żądała orzeczenia separacji z orzeczeniem o winie, powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej nad córką, ograniczenie
władzy rodzicielskiej pozwanemu poprzez ustalenie, że jego kontakty z córką polegać będą tylko na wizytach, zasądzenie od pozwanego na rzecz córki 600 zł alimentów. Uzasadniała je w następujący sposób: „Mąż nadużywał alkoholu, nie przejawiał zainteresowania sprawami córki. W marcu 2012 mąż wyprowadził się. We
wrześniu 2012 r. powódka dowiedziała się o od pozwanego o jego
romansie z koleżanką z pracy, z którego w lutym 2012 r. prawdopodobnie urodził się syn pozwanego. Od końca marca małżonkowie nie współżyją ze sobą”44. Rozprawa odbyła się 24 października
2013 roku. Powódka popierała powództwo, pozwany uznał powództwo o separacje ze swojej winy, nie zgadzał się jedynie z kwotą alimentów wnosił o 300 zł a nie 600 zł. Następnie powódka wyjaśniała, że „mieszkaliśmy ze sobą do kwietnia 2012 od tego czasu
żyjemy w separacji. Małżeństwo nie układa się od 3 lat. Mąż nadużywa alkoholu, nie interesuje się sprawami rodziny. Jak byliśmy
razem słyszałam od niego, że miał romans z koleżanką” Pozwany
wyjaśnił: „Mam wykształcenie zawodowe, pracuję jako magazynier. Spotykałem się z inną kobietą, która urodziła dziecko w 2012
r. to może być moje dziecko, ale była to zamężna osoba. Małżeństwo nie układało się od 3 lat. Żona miała pretensje o koleżankę z
pracy. Nie wiem czy kocham żonę, ale nie jest mi obojętna”45. W
wyroku z dnia 24 października 2013 roku sąd orzekł separacje z
winy pozwanego. Powierzył wykonywanie władzy nad córką matProtokół z rozprawy z dnia 03.12.2013 r., III C 1494/13, dane z notatek
autora.
43 Wyrok z dnia 03.12.2013 r., III C 1494/13, dane z notatek autora.
44 Pozew o separacje z dnia 27.06.2013 r., III C 1723/13, dane z notatek
autora.
45 Protokół z rozprawy z dnia 24.10.2013 r., III C 1723/13, dane z notatek
autora.
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ce i przy niej ustalił jej miejsce zamieszkania, pozwanemu ograniczył władze rodzicielska do współdecydowania o istotnych sprawach dziecka oraz zasądził alimenty w kwocie 400 zł46.
W dalszej części będą przedstawiane sprawy o separacje na
zgodne żądanie małżonków. Sprawy te prowadzone są na podstawie art. 611 § 3 KRO. Należy również podkreślić, że są prowadzone
w trybie nieprocesowym, a właściwy rzeczowo jest sąd okręgowy
zgodnie z art. 5671 KPC47.
W pierwszej sprawie wniosek stron wpłynął do sądu 8 listopada 2012 roku, a małżeństwo zawarte zostało 18 lipca 2009 roku.
Wniosek był uzasadniony w następujący sposób: „Małżonkowie
nie mają wspólnych małoletnich dzieci. Początkowo była to ich decyzja spowodowana trudną sytuacją mieszkaniową i finansową.
Ponadto uczestnik postępowania nadużywa alkoholu oraz innych
środków odurzających co w sposób niekorzystny wpływa na wzajemne relacje między stronami. Ciągłe wzajemne obwinianie się
małżonków doprowadziło do zerwania więzi uczuciowej, a w konsekwencji do zupełnego rozkładu pożycia. Małżonkowie z powodu
trudnej sytuacji mieszkaniowej zamieszkują razem, ale żyją osobno.
Od ponad 3 miesięcy każde z nich prowadzi własne życie. W konsekwencji strony doszły do przekonania, że jedynym wyjściem z tej
sytuacji jest wnioskowanie separacji”48. Rozprawa odbyła się 28
stycznia 2013 roku. Wnioskodawczyni wyjaśniała: „Wina jest po
obu stronach. Ja nie chciałam się z nim kochać. Jestem zdecydowana na separacje. Mieszkamy teraz razem. Zamierzam się wyprowadzić. Zajmujemy oddzielne pokoje. Nie kocham teraz męża. Mąż
Wyrok z dnia 24.10.2013 r., III C 1723/13, dane z notatek autora.
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, Dz.U.
1964 Nr 43 poz. 296 ze zm., art. 5671 [dalej cyt. KPC] W sprawach o separację na
zgodny wniosek małżonków, a także w sprawach o zniesienie separacji właściwe
rzeczowo są sądy okręgowe. W sprawach tych miejscowo właściwym jest sąd, w
którego okręgu małżonkowie mają wspólne zamieszkanie, a w braku takiej
podstawy - sąd miejsca ich wspólnego pobytu. Jeżeli małżonkowie nie mają
wspólnego miejsca zamieszkania ani pobytu, wniosek należy zgłosić w sądzie
właściwym dla jednego z małżonków, zgodnie z art. 508.
48 Wniosek o separacje na zgodne żądanie małżonków z dn. 08.12.2012r., III
Ns 25/12, dane z notatek autora.
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mnie okłamywał w sprawie narkotyków, alkoholu. Wyciągał pieniądze z konta i nic mi o tym nie mówił . Nie chcę się męczyć w
życiu. Mój ojciec też pił”, natomiast drugi małżonek wyjaśniał:
„Chcę separacji. Zgadzam się z tym co powiedziała żona. Miałem
pewny etap życia, ale zacząłem chodzić do psychologa i próbuję
coś zmienić. Kocham żonę i chce się zmienić dla niej. Musi sobie
dać czas. U mnie jest szansa zmiany”49. Sąd postanowił orzec separacje na zgodne żądanie małżonków 28 stycznia 2013 roku50.
Kolejna sprawa wpłynęła do sądu 26 lipca 2013 roku. Pismo
było zatytułowane „Pozew o separacje na zgodny wniosek stron”.
Małżeństwo zostało zawarte 11 lutego 1984 roku. W uzasadnieniu
wniosku znalazły się następujące argumenty: „Początkowo stosunki miedzy Powódka i Pozwanym w małżeństwie układały się dobrze. Owocem ich związku małżeńskiego była dwójka, obecnie
pełnoletnich dzieci. Stosunki te jednak od 2002 roku ulegały drastycznemu pogorszeniu. Mąż zaczął bardzo nadużywać alkoholu.
Mimo licznych próśb ze strony żony, jak i dzieci, nie chciał jednak
poddać się leczeniu od uzależnienia od alkoholu. Co więcej ok.
2004 roku dopuścił się zdrady małżeńskiej. Pod wpływem sugestii i
rozmów z domownikami mąż uznał, że w takiej sytuacji zasadnym
z jego strony jest aby wyprowadził się z ich wspólnego domu. Tak
też się stało. Pozwany wyprowadził się więc z wspólnego mieszkania 16.01.2005 r i przez pewien czas wynajmował mieszkanie w L.
w którym mieszkał przez pewien okres czasu ze swoją ówczesną
kochanką. Powódka starała się ratować związek małżeński stron.
Dowodem tego jest fakt, iż podjęła się Ona próby mediacji w celu
ratowania ich małżeństwa. Ważnym też jest, aby zaznaczyć, iż Pozwany był w tamtym czasie stroną postępowania karnego w charakterze podejrzanego i oskarżonego. Mimo tego Powódka nie
skreślała męża i starała się utrzymać związek małżeński, który
zgodnie zawarli”51. Rozprawa odbyła się 30 października 2013 ro49 Protokół z rozprawy z dn. 28.01.2013 r., III Ns 25/12, dane z notatek
autora.
50 Postanowienie z dn. 28.01.2013 r., III Ns 25/12, dane z notatek autora.
51 Wniosek o separacje na zgodne żądanie małżonków z dn. 26.07.2013 r., III
Ns 35/13, dane z notatek autora.
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ku. Małżonkowie potwierdzili fakty, które znalazły się w uzasadnieniu52. Sąd uwzględnił żądanie małżonków i postanowił orzec
separacje53.
Następna sprawa wpłynęła do sądu 1 sierpnia 2013 roku. Pismo
zostało zatytułowane „Wniosek o orzeczenie zgodnej separacji”. W
omawianym wniosku nie było uzasadnienia. Należy dodać, że małżeństwo zawarte zostało 6 czerwca 1987 roku54. Rozprawa odbyła się
8 listopada 2013 roku. Wnioskodawczyni wyjaśniała: „Z małżeństwa
mamy dwoje dzieci. Po ślubie mieszkaliśmy u mojego taty, a następnie w naszym wspólnym mieszkaniu, które wykupiliśmy na własność. Aktualnie w dalszym ciągu w tym mieszkaniu zamieszkujemy.
Od około pół roku nie prowadzimy wspólnego gospodarstwa domowego, oddzielnie sobie gotujemy, maż mi zabiera z lodówki różne
rzeczy i pieniądze. Zajmujemy oddzielne pokoje od lipca 2011 kiedy
odkryłam zdradę męża. Nie współżyjemy fizycznie od sierpnia 2013
r. bo maż mnie wtedy zgwałcił nie zgłaszałam tego faktu na policji”.
Wyjaśnienia mężczyzny były następujące: „Przed wniesieniem sprawy o separacje zajęliśmy oddzielne pokoje, żona mnie wyganiała z
pokoju. Nie mogę określić od kiedy nie mamy wspólnych finansów.
Ja płacę opłaty za mieszkanie. Nie mamy żadnych wspólnych planów. Są nieporozumienia na tle finansowym ponoszenia opłat za
mieszkanie. Od sierpnia nie ma pożycia fizycznego, żona zaczęła
mówić do mnie, że ja ją gwałcę i z daleka się od niej trzymam”55. Sąd
postanowił orzec separacje 8 listopada 2013 roku56. Jednak 13 listopada 2013 roku wpłynęło pismo od mężczyzny o wydanie pisemnego
uzasadnienia postanowienia57. Sąd wydał następujące uzasadnienie
postanowienia: „Sąd Okręgowy ustalił i zważył co następuje: Kobieta
Protokół z rozprawy z dn. 30.10.2013 r., III Ns 35/13, dane z notatek
autora.
53 Postanowienie z dn. 30.10.2013 r., III Ns 35/13, dane z notatek autora.
54 Wniosek o separacje na zgodne żądanie małżonków z dn. 01.08.2013 r., III
Ns 37/13, dane z notatek autora.
55 Protokół z rozprawy z dn. 08.11.2013 r., III Ns 37/13, dane z notatek
autora.
56 Postanowienie z dn. 08.11.2013 r., III Ns 37/13, dane z notatek autora.
57 Wniosek z żądaniem wydania uzasadnienia do postanowienia z dn.
13.11.2013 r., Ns 37/13, dane z notatek autora.
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i Mężczyzna zawarli związek małżeński w dniu 06.06.1987 roku. Ze
związku tego pochodzi dwoje dorosłych dzieci. Bezpośrednio po ślubie strony zamieszkały w L. z ojcem kobiety, a następnie we wspólnym mieszkaniu spółdzielczym typu własnościowego. Od sierpnia
2013 roku strony zajęły oddzielne pokoje, bowiem nie mogły porozumieć się co do ponoszenia opłat za mieszkanie. Od około pół roku
strony nie współżyją fizycznie, nie prowadzą wspólnego gospodarstwa domowego, oddzielnie przygotowują posiłki lecz dalej dochodzi
miedzy nimi do nieporozumień np. na tle korzystania ze wspólnych
urządzeń wyposażenia kuchni takich jak lodówka. Aktualnie strony
kierują do siebie wyłącznie negatywne uczucia i nie dążą do pojednania. Nie budzi w ocenie Sądu wątpliwości wiarygodność zeznań
stron, które nawzajem się uzupełniają i potwierdzają.
Zgodnie z treścią art. 611§1 KRO każdy z małżonków może żądać separacji małżeństwa jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny
rozkład pożycia zaś przepis art. 611§3 KRO stanowi, że w przypadku
kiedy małżonkowie nie mają wspólnych małoletnich dzieci sąd może
orzec separację na podstawie zgodnego żądania małżonków. W niniejszej sprawie obie strony zgodnie żądały orzeczenia separacji, zaś
ich stanowisko było stanowcze. Należy stwierdzić, iż małżonkowie
przez okres pół roku małżeństwa żyją obok siebie nie prowadzą
wspólnego gospodarstwa domowego, nie współżyją fizycznie i nie
darzą się pozytywnymi uczuciami, a ponadto nie chcą już żyć razem.
W tych warunkach Sąd doszedł do przekonania , że zachodzą pozytywne przesłanki zakładane przez przepis art. 611 § 1 i § 3 KRO. Strony funkcjonują oddzielnie i nie wyrażają woli nawiązania pożycia.
Rozstrzygając w przedmiocie kosztów procesu pomiędzy stronami
Sąd oparł na treści art. 100 KPC”58. Kolejno Mężczyzna złożył pismo
30 grudnia 2013 roku, z którego treści wynikało, że była to apelacja od
postanowienia o orzeczeniu separacji na zgodne żądanie. Z treści apelacji wynikało, że małżonkowie nie mogą dojść do porozumienia z
tytułu uiszczania opłat związanych z mieszkaniem. Żona uważa, że to
małżonek powinien ponosić opłaty w całości59. Mężczyzna został weUzasadnienie postanowienia z dn. 8.11.2013 r., Ns 37/13, dane z notatek
autora.
59 Apelacja z dn. 30.12.2013 r., Ns 37/13, dane z notatek autora.
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zwany do uzupełniania braków apelacji, jednak tego nie uczynił i dlatego 10 lutego 2014 roku zostało wydane postanowienie o odrzuceniu
apelacji60.
Kolejna sprawa wpłynęła do sądu 23 października 2013 roku.
Wnioskodawcy związek małżeński zawarli 8 maja 1993 roku. We
wniosku znalazło się uzasadnienie następującej treści: „Ze związku
strony nie posiadają wspólnych małoletnich dzieci jedynie 19-letnią
córkę. Od dłuższego czasu kontakty między nimi pogarszały się. Z
powodu braku porozumienia wnioskodawcy od kilku miesięcy nie
mieszkają już razem. Prowadzą oddzielne gospodarstwa. W ostatnim miesiącu relacje między stronami poprawiły się. Z tych względów orzeczenie separacji na zgodny wniosek małżonków jest uzasadnione”61. Rozprawa w tej sprawie odbyła się 30 grudnia 2013
roku. W trakcie wnioskodawczyni wyjaśniła, że: „Wyprowadziłam
się ze wspólnego mieszkania i zamieszkałam u mamy. Utrzymujemy sporadyczny kontakt, kilka razy nocowałam w domu ostatni
raz współżyliśmy dziewięć miesięcy temu. Na razie nie zdecydowałam się na rozwód. Na razie nie widzę powrotu do domu. Nie
uczestniczymy w terapii”. Mężczyzna wyjaśnił: „Potwierdzam to
co powiedziała żona, czasami przyjeżdża. Na razie nie widzę szans
powrotu do siebie. Staram się żeby żona wróciła, przekonuję ją. Też
widzę potrzebę orzeczenia separacji”62. Sąd postanowił orzec separację na zgodne żądanie małżonków 30 grudnia 2013 roku63.
W następnej sprawie wniosek z żądaniem separacji na zgodny
wniosek wpłynął do sądu 30 października 2013 roku. Wnioskodawcy zawarli związek małżeński 2 maja 1979 roku. W uzasadnieniu wniosku znalazła się następująca argumentacja: „Od 6 lat nie
mieszkamy z mężem wspólnie, nastąpił zupełny rozpad pożycia
małżeńskiego co zgodnie uzasadnia żądanie orzeczenia separacji.
Mąż opiekuje się chorą matką, a ja mieszkam na wsi w domu po
rodzicach, opiekuję się zwierzętami (14 kotów + 1 pies). Nie proPostanowienie z dn. 10.02.2014 r., Ns 37/13, dane z notatek autora.
Wniosek o separacje na zgodne żądanie małżonków z dn. 23.10.2013 r., III
Ns 52/13, dane z notatek autora.
62 Protokół z rozprawy z dn. 30.12.2013 r., III Ns 52/13, dane z notatek
autora.
63 Postanowienie z dn. 30.12.2013 r., III Ns 52/13, dane z notatek autora.
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wadzimy wspólnego gospodarstwa domowego”64. Rozprawa odbyła się 30 grudnia 2013 roku. Wnioskodawcy popierali wniosek o
orzeczenie separacji. Wnioskodawcy oświadczyli, że nie maja
wspólnych małoletnich dzieci i zgodnie wnosili orzeczenie separacji bez orzekania o winie oraz o ograniczenie postepowania do
przesłuchania stron. Wnioskodawczyni zeznawała: „mamy 2 dorosłych dzieci. Spotykamy się z mężem jak przyjeżdżam do miasta do
lekarza. Nie żyjemy jak małżonkowie od 6-7 lat, prowadzimy oddzielne gospodarstwa. Na razie nie ma szansy powrotu do siebie.
Mam wyksztalcenie średnie, jestem na rencie - 837 zł” Wnioskodawca zeznał następująco: „potwierdzam to co powiedziała zona i
dodaje nie ma możliwości na razie na powrót do siebie w chwili
obecnej”65. Sąd postanowił orzec separacje między małżonkami w
dniu 30 grudnia 2013 roku66.
4.2. Wnioski wynikające z analizy akt spraw
Z wyżej opisanych spraw może być stworzona pewnego rodzaju statystyka. Na początek zostanie zestawiony czas trwania
małżeństwa. Czas ten jest liczony od roku zawarcia małżeństwa do
roku w którym wpłynął pozew lub wniosek o orzeczenie separacji
małżonków. W sprawach prowadzonych w trybie procesowym
małżeństwa trwały: pięć, osiem, dziesięć, trzynaście i trzydzieści
cztery lata. Natomiast w trybie nieprocesowym: trzy, dwadzieścia,
dwadzieścia sześć, dwadzieścia dziewięć oraz trzydzieści cztery
lata. Bez wątpienia należy uznać, że długoletnim pożyciem małżeńskim jest takie które trwało pięćdziesiąt lat. Taki czas trwania w
jednym związku małżeńskim może zostać uhonorowany Medalem
za Długoletnie Pożycie Małżeńskie67.
W artykule tym zostanie przyjęte za długoletnie pożycie małżeńskie, takie którego czas trwania wynosił piętnaście lat. Zauważyć należy, że na dziesięć opisanych spraw długoletnie pożycie
Wniosek o separacje na zgodne żądanie małżonków z dn. 30.10.2013 r., III
Ns 54/13, dane z notatek autora.
65 Protokół z rozprawy z dn. 30.12.2013 r., III Ns 54/13, dane z notatek autora
66 Postanowienie z dn. 30.12.2013 r., III Ns 54/13, dane z notatek autora
67 Ustawa z dnia 16.10.1992 r. o orderach i odznaczeniach, Dz.U. Nr 90, poz. 450
ze zm., art. 19.
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występowało w pięciu sprawach. Jednak jeżeli chodzi o sprawy
prowadzone w trybie procesowym to na pięć tylko jedna dotyczyła
małżeństwa którego pożycie było długoletnie. Natomiast w sprawach prowadzonych w trybie nieprocesowym były to cztery przypadki. Wnioskować można, że pary, które dłużej pozostają małżeństwem potrafią, mimo kryzysu małżeńskiego, porozumieć się i
podjąć wspólną, dobrowolną decyzję o skorzystaniu z instytucji
separacji.
Kolejnym zagadnieniem wymagającym analizy jest czas trwania spraw. Czas Będzie on liczony w miesiącach od dnia wniesienia
pozwu lub wniosku o separacje do czasu wydania orzeczenia przez
sąd w pierwszej instancji. Zaczynając od spraw prowadzonych w
trybie procesowym, trwały one kolejno sześć i pół, dziesięć i trzy
czwarte, sześć, sześć i cztery miesiące, natomiast w trybie nieprocesowym dwa i trzy czwarte, trzy, trzy i jedna czwarta, dwa i jedna
czwarta oraz dwa miesiące. Z zestawienia tego wynika, że najdłużej trwająca sprawa toczyła się dziesięć i trzy czwarte miesiąca, zaś
najkrótsza dwa miesiące. Średni czas trwania sprawy prowadzonej
w trybie procesowym wynosi niecałe siedem miesięcy, zaś w trybie
nieprocesowym niecałe trzy miesiące. Wynika z tego, że różnica
czasu trwania sprawy między trybami wynosi cztery miesiące.
Wnioskując z powyższych danych, należy stwierdzić, że jeśli małżonkom zależy na szybszym przeprowadzeniu sprawy o separacje
powinni złożyć wniosek o separacje na zgodne żądanie małżonków, przy założeniu, że małżonkowie nie posiadają małoletnich
dzieci.
Następna kwestia statyczna będzie dotyczyć reprezentacji
stron przez profesjonalnego pełnomocnika68. Należy zauważyć, że
w żadnej ze spraw opisanych wyżej nie występował profesjonalny
pełnomocnik. Można zatem wnioskować, że osoby zainteresowane
instytucją separacji, mimo braku pomocy ze strony adwokata czy
Art. 87 § 1 KPC Pełnomocnikiem może być adwokat lub radca prawny, a w
sprawach własności przemysłowej także rzecznik patentowy, a ponadto osoba
sprawująca zarząd majątkiem lub interesami strony oraz osoba pozostająca ze
stroną w stałym stosunku zlecenia, jeżeli przedmiot sprawy wchodzi w zakres
tego zlecenia, współuczestnik sporu, jak również rodzice, małżonek, rodzeństwo
lub zstępni strony oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia.
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radcy prawnego, właściwie dokonują odpowiednich czynności
przed sądem. Mimo to małżonkowie popełniają błędy. Najczęściej
w tytułowaniu pisma procesowego. Zdarzyło się w jednej ze
spraw, że pismo nie było podpisane, a w innej nieprawidłowo została wniesiona opłata. Jednakże, po wezwaniu strony do uzupełnia lub opłacania pisma, wykonały konieczne zobowiązania69. Podsumowując małżonkowie mimo tego, że nie korzystali z pomocy
profesjonalnych pełnomocników uzyskali wyrok lub postanowienie sądu z takim rozstrzygnięciem o które wnosili. Uznać należy, że
pomoc profesjonalnego pełnomocnika mogłaby skrócić czas trwania procesu oraz ograniczyć niepotrzebny stres strony związany z
wezwaniem do uzupełnienia lub opłacenia pisma.
Kolejno należało zbadać czy w sprawach o separacje prowadzonych w trybie procesowym sąd orzekał czy któryś z małżonków ponosił winę rozkładu pożycia. Z wyżej opisanych spraw wynika, że tylko w jednym przypadku został wydany wyrok, gdzie
winę za rozkład pożycia małżeńskiego ponosił mąż. W drugim
przypadku strona powodowa wnosiła o orzeczenie rozwodu z winy pozwanego, jednak zmieniła żądanie na orzeczenie separacji bez
orzekania o winie. W pozostałych sprawach strony procesowe
wnosiły o pominięcie orzekania o winie małżonka za rozkład pożycia. Podsumowując na pięć spraw tylko jedna skończyła się orzeczeniem, w którym został wskazany małżonek winny za rozkład
pożycia. Można zatem wnioskować, że małżonkowie decydujący
się na separacje nie chcą aby sąd orzekał o winie za rozkład pożycia. Nie jest jednak wiadome dlaczego małżonkowie podejmują
taką decyzje.
Kolejna kwestia dotyczy płci strony powodowej w postępowaniu o separacje. We wszystkich wypadkach, które zostały opisane wyżej, stroną powodową były kobiety. Wnioskując na podstaArt. 130 § 1 KPC Jeżeli pismo procesowe nie może otrzymać prawidłowego
biegu wskutek niezachowania warunków formalnych lub jeżeli od pisma nie
uiszczono należnej opłaty, przewodniczący wzywa stronę, pod rygorem zwrócenia pisma, do poprawienia, uzupełnienia lub opłacenia go w terminie tygodniowym. Mylne oznaczenie pisma procesowego lub inne oczywiste niedokładności nie stanowią przeszkody do nadania pismu biegu i rozpoznania go w trybie właściwym.
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wie tych danych, można dojść do przekonania, że w większości
spraw o separację stroną powodową są kobiety. Wydaje się, że to
właśnie kobiety, próbują wpłynąć na poprawę swoich relacji małżeńskich za pomocą instytucji separacji.
Na wstępie trzeba zaznaczyć, że małżonkowie zdecydowali
się na separacje, a nie rozwód, ponieważ liczą na poprawę swoich
relacji. Jednocześnie podkreślili, że separacja pomoże im w odbudowaniu ich małżeństwa. Małżonkowie używali takich stwierdzeń
jak: „Powódka jednak widzi szanse na poprawę wzajemnych relacji
małżeńskich z pozwanym i dlatego uzasadniony jest pozew o separacje. Powódka ma nadzieje, iż okres separacji pozwoli stronom
przemyśleć zaistniałą sytuację, co spowoduje powrotu do wspólnego pożycia70”, „Nie widzę szansy na wspólne życie dzisiaj71”,
„Nie wiem czy kocham żonę, ale nie jest mi obojętna.72”, „Nie kocham teraz męża73”, „Kocham żonę i chce się zmienić dla niej. Musimy sobie dać czas. U mnie jest szansa zmiany74”, „Na razie nie
zdecydowałam się na rozwód75”. Powyższe przykłady wskazują na
to, że ludzie widzą w instytucji separacji nadzieję na poprawę swojego związku i przezwyciężenie kryzysu w którym aktualnie się
znajdują.
Podkreślić należy, że w opisanych sprawach, przyczyną kryzysu małżeńskiego nie była jedna okoliczność tylko szereg okoliczności. Przykładowo w pierwszej z opisanych spraw okolicznościami, które spowodowały rozpad pożycia małżeńskiego były zdrada
małżeńska męża, nadużywanie alkoholu przez męża oraz problemy materialnobytowe. Tworząc ogólne zestawienie należy stwierdzić, że najczęściej powtarzającą się okolicznością, która doprowadzała do kryzysu małżeńskiego, był problem z nadużywaniem alkoholu przez małżonka. Alkoholizm występował w sześciu na
dziesięć opisywanych spraw. Kolejną okolicznością, która miała
miejsce w połowie opisywanych przypadków to problemy matePozew o separacje z dnia 27.05.2013 r., III C 1402/13, dane z notatek autora.
Protokół z rozprawy z dnia 28.11.2013 r., III C 1402/13, dane z notatek autora.
72 Protokół z rozprawy z dnia 24.10.2013 r., III C 1723/13, dane z notatek autora.
73 Protokół z rozprawy z dn. 28.01.2013 r., III Ns 25/12, dane z notatek autora.
74 Protokół z rozprawy z dn. 28.01.2013 r., III Ns 25/12, dane z notatek autora.
75 Protokół z rozprawy z dn. 30.12.2013 r., III Ns 52/13, dane z notatek autora.
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rialnobytowe. Zauważa się w wyżej opisanych sprawach, że problemy finansowe prowadzą do eskalacji wcześniej istniejących konfliktów, co w ostateczności prowadziło do rozpoczęcia procesu o
separację małżonków.
Następną okolicznością, która prowadzi do zerwania więzi
małżonków była różnica charakterów i ogólny brak porozumienia
w kwestiach życia codziennego. Jako powód separacji ta okoliczność była wskazana w pięciu sprawach. Kolejną, jedną z najczęściej
podawanych przyczyn przez które małżonkowie zdecydowali się
na wybór instytucji separacji jest niezachowanie wierności małżeńskiej. Nie ulega wątpliwości, że cudzołóstwo powoduje rozpad
więzi małżeńskich, co jest zrozumiałe zważywszy, że przestrzeganie tego obowiązku należy traktować jako jedną z podstawowych
przesłanek harmonijnego pożycia.
W przytoczonych sprawach jako powód separacji została
podana również agresja małżonka. Agresja występowała w dwóch
sprawach. Niewątpliwe jest, że w przypadku, gdy jeden z małżonków narusza nietykalność cielesną drugiego, zostają wypełnione
znamiona przestępstwa z art. 217 kodeksu karnego76. Jak podaje R.
Hałas naruszenie nietykalności cielesnej polega na zachowaniu będącym formą fizycznego oddziaływania na ciało człowieka. Może
to być spoliczkowanie, pociągnięcie za włosy czy popchnięcie77.
Wydaje się, że dla dobra osoby, która jest dotknięta agresją, wybór
separacji jest zachowaniem słusznym. Z wyżej opisanych spraw
jednak nie wynika jasno jak małżonek definiuje pojęcie agresji i czy
można mówić o ewentualnym przestępstwie drugiej strony.
W pojedynczych wypadkach małżonek podawał jako przyczynę
kryzysu małżeńskiego takie okoliczności jak: brak zainteresowania
dzieckiem, zażywanie narkotyków w tym „dopalaczy” oraz zaprzestanie angażowania się w sprawy rodziny.

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, Dz.U. 1997, Nr 88, poz. 553
ze zm., art. 217 § 1: Kto uderza człowieka lub w inny sposób narusza jego nietykalność cielesną, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
77 R. Hałas, Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej [w:] Prawo karne,
red. A. Grześkowiak, Warszawa 2009, s. 335.
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5. Podsumowanie
Na podstawie przeprowadzonych badań należy uznać, że
małżonkowie którzy decydują się na wybranie instytucji separacji
mają za sobą wiele lat małżeństwa, przez co wydaję się, że decydują się na separację ponieważ nie chcą definitywnie zakończyć swojego małżeństwa i pozostawiają sobie możliwość jego naprawy.
Część małżonków podczas rozprawy wskazywało wprost, że widzą nadzieje na uratowanie swojego małżeństwa. Kryzys w małżeństwie nigdy nie jest spowodowany tylko przez jedną konkretną
przyczynę, małżonkowie zazwyczaj mają sobie wiele do zarzucenia
jednak jedna konkretna przesłanka przeważa o decyzji o separacji.
Nadużywanie alkoholu przez jednego z małżonków był najczęstszą przyczyną, która pojawiła się w opisywanych sprawach.
Problemy finansowe prowadzące do eskalacji wcześniej istniejących
konfliktów były również często podawane przez małżonków jako
powód separacji. Następną okolicznością, która prowadziła do zerwania więzi małżonków była różnica charakterów i ogólny brak porozumienia w kwestiach życia codziennego. Kolejną, jedną z najczęściej podawanych przyczyn przez które małżonkowie zdecydowali
się na wybór instytucji separacji było niezachowanie wierności małżeńskiej. We wszystkich opisanych przypadkach sąd orzekł separację.
W aktach nie znalazły się informację, czy separacja pomogła
wyjść małżonkom z kryzysu, przez który zdecydowali się na te instytucje. Ponadto w aktach nie były ujęte powody wybrania przez
małżonków separacji zamiast rozwodu. Można jedynie przypuszczać, że podstawowym powodem wyboru tej instytucji była chęć
ratowania małżeństwa przed jego definitywnym końcem.
Należy stwierdzić, że instytucja separacji jest potrzebna w
polskim porządku prawnym. Pozwala ona na utrzymanie naruszonych kryzysem więzi małżeńskich. Dzięki niej nie dochodzi do
trwałego rozpadu małżeństwa. Ustawodawca zdecydował się na
takie rozwiązanie wspierające małżeństwo, ponieważ silne małżeństwo to silna rodzina, a silna rodzina to silne społeczeństwo, zaś
silne społeczeństwo to silne państwo.
Streszczenie
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Separacja jest instytucją, która może pozwolić na realizację zasady trwałości małżeństwa. Strony procesowe wybierają separację
zamiast rozwodu, ponieważ dostrzegają w tej instytucji nadzieje na
wyjście z kryzysu małżeńskiego. Jest wiele czynników, które powodują kryzys małżeński. Najczęstszym powodem rozpadu małżeństwa jest alkoholizm. Po analizie akt spraw z Sądu Okręgowego
w Lublinie w latach 2012-2014, nie można jednoznacznie stwierdzić, czy separacja w tych konkretnych przypadkach pozwoliła na
przezwyciężenie kryzysu małżeńskiego, jednakże strony procesowe miały taką nadzieję, wybierając tę instytucję.
Słowa kluczowe: kryzys małżeński, zasada trwałości małżeństwa, małżeństwo, rodzina
Summary
Analysis of the separation of marital taking into account district
court case in Lublin
Separation is an institution that can allow for the implementation of the principle of the stability of marriage. The parties choose
the separation process rather than divorce, as see in this institution
hopes to leave the marital crisis. There are many factors that cause
a marriage crisis. The most common reason for marital breakdown
is alcoholism. After analyzing the case files of the District Court in
Lublin in 2012-2014, can not determine whether the separation in
these specific cases, allowed to overcome marital crisis, however,
the page process had hope, selecting this institution.
Key words: marriage crisis, the principle of sustainability
marriage, marriage, family
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r., III Ns 54/13, dane z notatek autora.
Protokół z rozprawy z dn. 30.12.2013 r., III Ns 54/13, dane z notatek
autora.
Postanowienie z dn. 30.12.2013 r., III Ns 54/13, dane z notatek autora.
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Paulina Woś (KUL)

Osoba samotna w prawie polskim
Zgodnie z definicją Wielkiego Słownika Języka Polskiego samotność to sytuacja i stan osoby, którą opuścili bliscy albo która ich
opuściła, bo woli być sama. Pierwszy rodzaj opisywanej samotności
to samotność z konieczności, zaś drugi to samotność z wyboru. Innymi słowy samotność to subiektywne odczucie wynikające z braku satysfakcjonujących relacji z innymi ludźmi. Można być samotnym na wiele różnych sposobów. Wyróżnić można samotność
chroniczną i przejściową albo samotność z wyboru i samotność z
konieczności lub za karę. Nie da się zatem odpowiedzieć na pytanie, czy samotność to wybór, czy konieczność.
Człowiek to istota stadna, ale niektórzy podejmują decyzję o
życiu w pojedynkę. Przyczyn może być wiele, np. rozstanie, strata
bliskiej osoby. Człowiek boi się wówczas zaangażować w nową
relację uczuciową. To często typ osoby wrażliwej, która wierzy, że
związek powinien trwać całe życie, rozpamiętuje dawną miłość i
boi się zaufać ponownie. Izolacja staje się wówczas bezpieczną alternatywą dla ryzykownego związku z drugim człowiekiem. Inny
powód świadomej decyzji o byciu samotnym to niestabilna i niska
samoocena. Przekonanie o tym, że nie zasługuje się na miłość, skutecznie przeszkadza w tworzeniu dojrzałych i konstruktywnych
relacji. Osoba o niskiej samoocenie może angażować się w związki
krótkotrwałe, często z nieodpowiednimi partnerami. Należy pamiętać jednak, że aby pokochać innych, trzeba na początku pokochać siebie samego. Motywacją do bycia samotnym może stać się
również bardzo trudna sytuacja w domu rodzinnym. Relacje między rodzicami to pierwsze wzory partnerstwa. Jeżeli rodzice się
rozwiedli albo tworzyli tzw. związek przemocowy, u młodego
człowieka może pojawić się tendencja do unikania bliskich relacji
interpersonalnych, które mogą być potencjalnym źródłem bólu i
rozczarowania.
Wśród przyczyn samotności wymienić można również syndrom XXI wieku, a mianowicie – unikanie odpowiedzialności za
465

drugiego człowieka oraz umiłowanie niezależności. Życie w pojedynkę staje się coraz bardziej popularne, a do tego – prestiżowe, bo
przecież będąc "singlem", można się dowartościować, robić karierę
zawodową, być niezależnym, ambitnym, przedsiębiorczym i realizującym się człowiekiem1.
Przechodząc na właściwych rozważań, stwierdzić należy, że
odpowiedzi na pytanie, czy samotność jest wyborem, czy koniecznością trudno szukać na gruncie przepisów polskiego prawa.
Jest kilka ustaw, w których występuje pojecie osoby samotnej.
I tak, definicję legalną osoby samotnej zawiera ustawa o pomocy
społecznej2. Zgodnie z art. 6 pkt 9 ustawy, osoba samotna to osoba
samotnie gospodarująca, niepozostająca w związku małżeńskim i
nieposiadająca wstępnych ani zstępnych. Z kolei osobą samotnie
gospodarującą jest osoba prowadząca jednoosobowe gospodarstwo
domowe3. Zatem w świetle ustawy o pomocy społecznej osobą samotną jest osoba prowadząca jednoosobowe gospodarstwo domowe, niepozostająca w związku małżeńskim (tzn. panna, kawaler,
wdowiec, wdowa, osoba rozwiedziona) i nieposiadająca wstępnych
(tzn. rodziców, dziadków) ani zstępnych (tzn. dzieci, wnuków,
prawnuków). Na tle różnorodności stanów faktycznych, powstało
bogate orzecznictwo administracyjne, pomocne we właściwej interpretacji omawianej definicji ustawowej.
Co istotne, z definicji osoby samotnie gospodarującej nie wynika, aby sam fakt wspólnego zamieszkiwania z rodziną przesądzał w każdym przypadku o prowadzeniu z nią wspólnego gospodarstwa domowego. W celu ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej osób i rodzin niezbędne jest przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego4.
Natomiast nie jest samotną osoba, która prowadzi jednoosobowe gospodarstwo domowe, a pozostaje w związku małżeńskim,
chociaż jest w separacji. Orzeczona sądownie separacja nie powohttp://portal.abczdrowie.pl/samotnosc
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Dz.U.2013.182 -j.t.
3 Art. 6 pkt 10 ustawy o pomocy społecznej.
4 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 18
kwietnia 2006 r., I SA/Wa 49506, Lex 209731.
1
2
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duje bowiem ustania małżeństwa tak jak w przypadku orzeczenia
rozwodu5. Na marginesie warto dodać, że przepisy wprowadzające
ustawę o związkach partnerskich przewidują zmianę w zakresie
definicji osoby samotnej, określając ją jako osobę samotnie gospodarującą, niepozostającą w związku małżeńskim ani w związku
partnerskim i nieposiadającą wstępnych ani zstępnych6.
Natomiast prowadzenie jednoosobowego gospodarstwa utożsamiane jest z samotnym zamieszkiwaniem, jednakże zamieszkiwanie z innymi osobami nie musi oznaczać prowadzenia z nimi
wspólnego gospodarstwa domowego7. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach stwierdził, że osoba pełnoletnia i dysponująca
własnym dochodem, może - nawet mieszkając z rodzicami - prowadzić odrębne od nich gospodarstwo domowe, czyli być w świetle ustawy osobą samotnie gospodarująca w rozumieniu art. 6 pkt
10 ustawy o pomocy społecznej. Sam fakt wspólnego zamieszkiwania nie uprawnia do zaliczenia konkretnej osoby w poczet
członków danej rodziny w rozumieniu niniejszej ustawy. Do tego
potrzebny jest element wspólnego gospodarowania. Przykładowo,
korzystanie z tej samej kuchni i łazienki łączy się w sposób oczywisty z faktem wspólnego zamieszkiwania i jako takie nie może stanowić podstawy do uznania, że osoby korzystające z tych pomieszczeń wspólnie gospodarują. Również partycypowanie w kosztach
utrzymania mieszkania, czy też brak oddzielnych liczników prądu
nie przesądza o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa8. Decydujące dla określenia, że osoba jest osobą samotnie gospodarującą jest
stwierdzenie, czy osoba wnioskująca o przyznanie świadczenia jest
osobą samotnie gospodarującą, a to wymaga zbadania, czy codzienne sprawy prowadzenia gospodarstwa domowego, takie jak:
zapewnienie środków utrzymania, utrzymanie porządku i czystości, przygotowywanie posiłków, świadczenie pomocy w prowaWyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 29 października 2012 r. , II SA/Lu706/12, Lex 1235152.
6 Projekt ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o związkach partnerskich,
Nr druku: 2384.
7 I. Sierpowska, Pomoc społeczna. Komentarz, Lex 2014.
8 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 17 lutego 2011 r., II SA/Ke 14/11, Lex 993152.
5
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dzeniu spraw (urzędowych, związanych z utrzymaniem zdrowia,
wypoczynkiem i rekreacją) nie odbywają się z udziałem osoby
przebywającej w gospodarstwie, która jedną z tych czynności wykonywałaby na zasadzie współpracy w osiąganiu wspólnych celów
życiowych9.
Natomiast w wyroku z dnia 28 maja 2013 r. Wojewódzki Sąd
Administracyjny w Białymstoku słusznie zauważył, że nie można
uznać za osobę samotnie gospodarującą osoby, która mieszka na
stałe wraz z matką i pozostaje na jej utrzymaniu, gdyż nie ma własnego dochodu. W takiej sytuacji należy stwierdzić, że razem z nią
gospodaruje i tworzy rodzinę10. Nie będzie więc przysługiwał jej
status osoby samotnej na gruncie ustawy o pomocy społecznej.
O osobie samotnej traktuje także ustawa z dnia 28 listopada
2003 r. o świadczeniach rodzinnych11. Wskazana regulacja nie zawiera definicji osoby samotnej, definiuje zaś osobę samotnie wychowującą dziecko. Zgodnie z brzmieniem art. 3 pkt 17a osoba samotnie wychowującą dziecko - to panna, kawaler, wdowa, wdowiec, osoba pozostająca w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osoba rozwiedziona, chyba że wychowuje wspólnie
co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem. Objaśnienie przedmiotowej definicji in casu stosuje Sąd Administracyjny w swoich orzeczeniach. I tak, przez osobę samotnie wychowującą dziecko należy
rozumieć osobę, która wychowuje swoje dziecko bez udziału drugiego z rodziców tego dziecka. Natomiast stan cywilny osoby ubiegającej się o to świadczenie pozostaje bez znaczenia dla jego przyznania. Przepis art. 3 pkt 17a u.ś.r. stanowi bowiem nie o każdej

W. Maciejko (w:) W. Maciejko, P. Zaborniak, Ustawa o pomocy społecznej.
Komentarz, Warszawa 2010, s. 64; także wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 11 maja 2010 r., II SA/Lu 195/10, Lex 665685.
10 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 28
maja 2013 r., II SA/Bk 146/13, Lex nr 1326952; także wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 3 grudnia 2008 r., II SA/Bd 828/08,
Lex 533317.
11 Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
Dz.U.2013.1456 j.t.
9
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osobie związanej z jednym z rodziców dziecka, ale o rodzicu dziecka, zatem osobie będącej w świetle prawa rodzicem tego dziecka12.
Z kolei w innym swoim orzeczeniu Sąd Administracyjny wyjaśnia, że przez osobę samotnie wychowującą dziecko należy rozumieć osobę, która wychowuje swoje dziecko bez udziału drugiego z rodziców tego dziecka. Stan cywilny, czy też stan faktyczny
(polegający na pozostawaniu w związku niesankcjonowanym)
osoby ubiegającej się o to świadczenie pozostaje bez znaczenia dla
jego przyznania. Dziecko wychowujące się w rodzinie rekonstruowanej nie traci statusu osoby wychowywanej przez samotnego
rodzica. Dla takiej oceny nie ma znaczenia okoliczność, iż rodzic
ubiegający się o dodatek do zasiłku rodzinnego pozostaje w nowym związku13. Fakt zawarcia nowego związku małżeńskiego
przez rodzica samotnie wychowującego dziecko nie ma wpływu na
sferę władzy rodzicielskiej i obowiązków alimentacyjnych względem tego dziecka14.
Zatem na gruncie ustawy o świadczeniach pieniężnych określenie "samotna/samotny" nabiera innego znaczenia niż ma ono w świetle ustawy o pomocy społecznej. Na gruncie przytoczonego orzecznictwa dotyczącego art. 3 pkt 17 ustawy o świadczeniach rodzinnych nie
ma żadnego znaczenia fakt, że potencjalnie uprawniona do świadczeń
pozostaje w małżeństwie, czy konkubinacie. W przedmiotowej ustawie samotność dotyczy sfery wyłącznego wykonywania władzy rodzicielskiej jednego z rodziców względem dziecka. Analogiczną defi-

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 29 października 2013 r., II SA/Łd 770/13, Lex 1504626.
13 Wyrok Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 3 czerwca 2014 r., II
SA/Łd 316/14, Lex 1479538; por. także wyroki Wojewódzkich Sądów Administracyjnych: w Bydgoszczy z dnia 5 kwietnia 2011 r., II SA/Bd 191/11, Lex
12839332; w Olsztynie z dnia 26 października 2010 r., II SA/Ol 782/10; w Lublinie z dnia 30 września 2010 r., II SA/Lu 353/10; w Bydgoszczy z dnia 27 października 2009 r., II SA/Bd 776/09; w Gdańsku z dnia 8 października 2008 r., II
SA/Gd 489/08.
14 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 2
kwietnia 2014 r. III SA/Gd 108/14, Lex 1471503.
12

469

nicję ustawową osoby samotnie wychowującej dziecko zawiera ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.15.
O osobach samotnych pośrednio, natomiast o osobach samotnie wychowujących dzieci wprost stanowi ustawa o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi16.
Przedmiotowa ustawa wprowadziła w życie program "Mieszkanie
dla młodych" - MdM umożliwia dofinansowanie wkładu własnego
przy zaciąganiu kredytu na zakup mieszkania dla osób do 35 lat,
kupujących pierwsze własne mieszkanie na rynku pierwotnym.
Dla tzw. "singli" i rodzin bezdzietnych państwo finansuje 10 %
wskaźnika odzwierciedlającego przeciętne koszty budowy mieszkań w danej lokalizacji, dla osób i rodzin wychowujących przynajmniej jedno dziecko - 15 %. Art. 2 niniejszej ustawy wskazuje
jako nabywcę oboje małżonków, osobę samotnie wychowującą
dziecko lub osobę niepozostającą w związku małżeńskim. Osoby
niepozostające w związku małżeńskim nazywane są potoczne "singlami". Czy single są osobami samotnymi? Trudno o tym przesądzić, jednakże z pewnością pewna ich część są to osoby samotne z
wyboru lub z konieczności. Omawiana ustawa na potrzeby użytku
z niej wprowadza definicję osoby samotnie wychowującej dziecko.
W rozumieniu ustawy jest nią jedno z rodziców albo opiekun
prawny, jeżeli osoba ta jest panną, kawalerem, wdową, wdowcem,
rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której orzeczono separację lub osobę pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności, jeżeli ten rodzic lub opiekun samotnie wychowuje dziecko lub dzieci17. Definicję osoby samotnie
wychowującej dziecko przewidziała także ustawa o finansowym
wsparciu rodzin i innych osób w nabywaniu własnego mieszka-

Art. 20b. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
Dz.U.2004.256.2572 j.t.
16 Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi, Dz. U. z 2013 r. poz. 1304.
17 Art. 2 pkt 2) ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania
przez młodych ludzi, Dz. U. 2013, poz. 1304.
15

470

nia18. Przedmiotowa ustawa, podobnie jak ustawa o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi,
wprowadzała rządowy projekt finansowego wsparcia w zakupie
pierwszego mieszkania. W myśl tej ustawy za osobę samotnie wychowującą uznać należało osobę samotnie wychowującą przynajmniej jedno małoletnie dziecko, także dziecko, bez względu na jego
wiek, na które, zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o
świadczeniach rodzinnych jest pobierany zasiłek pielęgnacyjny, lub
też dziecko do ukończenia przez nie 25 roku życia, uczące się w
szkołach, w zakładach kształcenia nauczycieli oraz kolegiach pracowników służb społecznych, o których mowa w ustawie z dnia 7
września 1991 r. o systemie oświaty, a także w szkołach wyższych
w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie
wyższym19 oraz szkołach wyższych i wyższych seminariach duchownych, prowadzonych przez Kościół Katolicki, inne kościoły i
związki wyznaniowe na podstawie przepisów o stosunku państwa
do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej20 oraz przepisów o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych. Omawiana ustawa przewidywała wsparcie finansowe
także dla osób niepozostających w związkach małżeńskich, nie rozróżniając jednak, czy chodzi wyłącznie o osoby samotne, czy także
żyjące w związkach nieformalnych.
Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 321 przewiduje z
kolei definicję legalną rodzica samotnie wychowującego dziecko.
Art. 50 pkt 5. definiuje, że przez rodzica samotnie wychowującego
dziecko rozumie się rodzica będącego panną, kawalerem, wdową,
wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo rodzica, w stosunku do
którego orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów, a
także rodzica pozostającego w związku małżeńskim, jeżeli jego
Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin i innych osób w
nabywaniu własnego mieszkania, Dz. U. 2006, Nr 183, poz. 1354.
19 Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz. U. Nr
164, poz. 1365, z późn. zm.
20 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U.2013.1169 -j.t.
21 Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, Dz.
U. 2011, Nr 45, poz. 235.
18
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małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę
pozbawienia wolności.
O osobach samotnych traktuje także ustawa o powszechnym
obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej22. Wskazana ustawa
zawiera definicję legalną samotnego żołnierza. Art. 127 tejże ustawy stanowi, że żołnierzem samotnym w rozumieniu ustawy jest
żołnierz lub osoba, o której mowa w ust. 1, niebędący w związku
małżeńskim, prowadzący odrębne gospodarstwo domowe, samodzielnie zajmujący lokal mieszkalny lub dom mieszkalny, w którym jest zameldowany na pobyt stały, jeżeli nie ma innych osób
zobowiązanych do pokrywania należności z tytułu zajmowania
tego lokalu lub domu mieszkalnego.
W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych23 mowa
jest o osobach samotnych, jednakże przedmiotowa ustawa nie zawiera definicji legalnej tego pojęcia. W kontekście bycia samotnym omawiana ustawa reguluje prawo do rozliczenia swoich dochodów na
preferencyjnych zasadach, które to uprawnienie przysługuje osobom
samotnie wychowującym dziecko, czyli jednemu z rodziców albo
opiekunowi prawnemu, jeżeli osoba ta jest panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do
której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów. W
przypadku osób rozwiedzionych decyduje orzeczenie sądowe o
sprawowaniu władzy rodzicielskiej. Za osobę samotnie wychowującą
dzieci uważa się również osobę pozostającą w związku małżeńskim,
jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności24.
Przedmiotowa ustawa zawiera przesłanki, których spełnienie
warunkuje możliwość skorzystania z preferencyjnych warunków
opodatkowania. By móc skorzystać z tej formy opodatkowania należy być „osobą samotnie wychowującą dziecko”; wychowywać w
roku podatkowym małoletnie dziecko, lub też dziecko bez względu
22 Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U.2012.461 -j.t.
23 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz.U.2012.361 -j.t.
24 Art. 6 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
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na wiek, które otrzymywało zasiłek pielęgnacyjny a także dziecko
do ukończenia 25 lat uczące się w szkołach, o których mowa w
przepisach o systemie oświaty lub w przepisach - Prawo o szkolnictwie wyższym, jeżeli w roku podatkowym dziecko to nie uzyskało dochodów, z wyjątkiem dochodów wolnych od podatku dochodowego, renty rodzinnej oraz dochodów w wysokości niepowodującej obowiązku zapłaty podatku; złożyć wspólne zeznanie za
rok podatkowy, w terminie złożenia zeznania rocznego, tj. do 30
kwietnia; nie prowadzić działalności gospodarczej opodatkowanej
podatkiem liniowym 19%, kartą podatkową, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych lub podatkiem tonażowym.
W orzecznictwie sądów administracyjnych dominuje pogląd,
że osobą samotnie wychowującą dziecko jest osoba, która faktycznie sama wychowuje dziecko bez udziału drugiego z rodziców25.
Ciekawym zagadnieniem w świetle przedmiotowej ustawy jest
kwestia, czy podatnicy pozostający w związkach „nieformalnych”,
tj. konkubinacie mogą skorzystać z preferencyjnego sposobu rozliczeń wspólnie z dziećmi, gdy nie zawarły związków małżeńskich,
a więc w świetle prawa są oni więc w dalszym ciągu „panną” i
„kawalerem” i zgodnie z przytoczonymi regulacjami powinno im
przysługiwać prawo do wspólnego rozliczenia z dzieckiem - a
przynajmniej jednemu z nich. Urzędy Skarbowe nie podzielają jednak takiego poglądu w sytuacjach, w których rodzice mieszkają
razem. Urzędy uznają, że jeżeli oboje rodzice wspólnie wykonują
władzę rodzicielską nad dziećmi, to również wspólnie je wychowują. W takich okolicznościach brak jest podstaw do stwierdzenia, iż
którykolwiek z rodziców samotnie wychowuje ich wspólne dzieci.
Nie może wystąpić taka sytuacja, aby oboje rodziców zostało uznanych za „osobę samotnie wychowującą dziecko”26.

25 Wyrok z dnia 4 lutego 2010 r., I SA/Sz 816/09, wyrok z dnia 13 stycznia
2010 r., I SA/Kr 1280/09.
26 Tak Trzeci Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście w interpretacji z dnia
27 listopada 2006r., 1449/1CG/415/i-62/06/BF, także Drugi Urząd Skarbowy w
Katowicach w interpretacji z dnia 31 marca 2004 r., IIUS PBII-415/35/2004.
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Z istoty pojęcia „osoby samotnie wychowującej dziecko” wynika, że jest to osoba, która w określonej sytuacji, w określonym
czasie zupełnie sama zajmuje się wychowywaniem dziecka27.
Bez znaczenia dla preferencyjnej zasady rozliczeń „panny”
lub „kawalera” pozostającego w związku „nieformalnym” jest także fakt, że tylko jedna z osób ponosi koszty utrzymania dziecka.
Izba Skarbowa w Gdańsku wskazała, że wychowywanie dziecka
jest pojęciem szerszym niż samo utrzymywanie go i oznacza także
ponoszenie wszelkich konsekwencji wychowawczych oraz posiadanie pełni praw rodzicielskich do dziecka. Jeżeli więc oboje rodziców ponosi konsekwencje wychowawcze oraz ma pełnię praw rodzicielskich, to żadne z nich nie może skorzystać z preferencyjnej
zasady rozliczeń „osób samotnie wychowujących dzieci”28.
Z kolei inny Urząd Skarbowy29 wskazał, że ulga przysługuje
tylko podatnikom zajmujących się faktycznie wychowaniem dziecka. Jeżeli wychowaniem dziecka zajmuje się jeden rodzic, pod którego opieką dziecko przebywa, a drugi rodzic nie mieszka z dzieckiem i jedynie przyczynia się do kosztów utrzymania dziecka, to
nie przysługuje mu prawo do skorzystania z odliczenia. Przez wychowanie rozumieć należy faktycznie wychowanie i faktyczne ponoszenie ciężarów i konsekwencji wychowania dziecka a nie tylko
ponoszenie obciążeń finansowych.
Izba Skarbowa w Warszawie30 uznała natomiast, że mieszkanie matki dziecka i ojca dziecka nie przesądza o wspólnym wychowywaniu dziecka, szczególnie, jeżeli jeden z rodziców twierdzi,
że sam ponosi wszelkie konsekwencje wychowawcze. W takich
okolicznościach zdaniem organu podatkowego jeden z rodziców,
ponoszący konsekwencje wychowawcze może skorzystać ze
wspólnego opodatkowania z dzieckiem, jako osoba samotnie wyInterpretacja Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 23 lipca 2009 r., ITPB1/415-443/09/MM.
28 Interpretacja Izby Skarbowej w Gdańsku z dnia 20 lipca 2006r., BI/41170049/06.
29 Interpretacja Drugiego Urzędu Skarbowego w Gdyni z dnia 17 kwietnia
2007 r., PD-3/415-0004/07.
30 Interpretacja Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 7 marca 2007r., 1401/BFI/4117-0007/07/WM.
27
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chowująca dziecko, mimo wspólnego mieszkania z drugim rodzicem dziecka. Podobne stanowisko w zakresie skorzystania z preferencyjnego rozliczenia przez konkubentów przedstawił także Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie31, który uznał, że w
ustawie nie ma przepisu, zgodnie z którym wspólne zamieszkanie
wykluczałoby możliwość samotnego wychowywania dzieci. Zdaniem sądu skoro podatnik nie pozostawał w związku małżeńskim,
a więc nie przysługiwała mu możliwość wspólnego rozliczenia z
małżonkiem, to może rozliczać się jako osoba samotnie wychowująca dzieci.
Wątpliwości w tej kwestii nastręcza także sytuacja prawna
osób po rozwodzie. Dotyczą one najczęściej momentu, od którego
rozwodnik lub rozwódka może zostać uznany za „osobę samotnie
wychowującą dziecko”. W przypadku rodziców, w stosunku do
których orzeczone zostały rozwód albo separacja, odliczenie przysługuje jednemu z nich, u którego dzieci faktycznie zamieszkują32.
Drugi Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej uznał, że skutki
prawne wywołuje jedynie orzeczenie prawomocne o rozwiązaniu
małżeństwa. Dopiero więc od uprawomocnienia się orzeczenia sądu o rozwiązaniu małżeństwa można mówić, że dana osoba jest
„osobą samotnie wychowując dziecko”. Izba Skarbowa w Warszawie33 wskazała także, że samo złożenie powództwa o orzeczenie
rozwodu lub oddalenie tego powództwa przez sąd nie pozwala na
uznanie któregoś z rodziców za osobę samotnie wychowującą
dzieci.
W przedmiotowym zakresie należy także wskazać, że przepisy
nie określają, jak długo w danym roku trzeba być rodzicem samotnie
wychowującym dziecko, aby skorzystać z preferencyjnych zasad rozliczeń. Możliwe jest więc, że rodzicem takim będzie się tylko przez
część roku – nawet 1 dzień. Można więc urodzić dziecko albo rozwieść się 30 grudnia, albo zawrzeć związek małżeński 2 stycznia, aby
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 18
września 2007 r., sygn. III SA/Wa 1133/07.
32 Interpretacja Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 11 maja 2009 r., sygn.
IBPBII/1/415-163/09/ASz.
33 Interpretacja Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 31 lipca 2007 r., 1401/BFII/415-78/07/BCz.
31
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zostać uznanym za osobę samotnie wychowującą dziecko w roku podatkowym34. Osoby samotnie wychowujące dzieci powinny jednak
pamiętać, że nie w każdych okolicznościach rozliczenie z dzieckiem
będzie możliwe. Wspólne rozliczenie przysługuje tylko rodzicowi z
dziećmi małoletnimi; dziećmi, bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek pielęgnacyjny;
dziećmi do ukończenia 25 lat uczącymi się w szkołach, o których
mowa w przepisach o systemie oświaty lub w przepisach - Prawo o
szkolnictwie wyższym, jeżeli w roku podatkowym dzieci te nie uzyskały dochodów, z wyjątkiem dochodów wolnych od podatku dochodowego, renty rodzinnej oraz dochodów w wysokości niepowodującej obowiązku zapłaty podatku35.
Urzędy Skarbowe wskazują także, że aby skorzystać z preferencyjnych zasad opodatkowania dla „osób samotnie wychowujących dzieci” należy złożyć zeznanie podatkowe, w którym wyrazi
się chęć skorzystania z tej formy podatkowania, w terminie do 30
kwietnia, tj. w terminie przewidzianym na złożenie zeznania rocznego. Spóźnione złożenie zeznania wyklucza możliwość wspólnego opodatkowania. Nie jest także możliwe złożenie wspólnego zeznania z dzieckiem, jako korektę wcześniej złożonego zeznania
przez samego rodzica, chyba że taka korekta zostałaby złożona do
30 kwietnia danego roku.
Podatnicy powinni także pamiętać o ograniczeniu przewidzianym przez przepisy ustawy o PIT stanowiącym, że z preferencyjnych zasad opodatkowania nie może skorzystać rodzic samotnie
wychowujący dziecko, jeżeli osiąga dochodu opodatkowane kartą
podatkową, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, podatkiem liniowym 19% lub podatkiem tonażowym.
Podsumowując wskazać należy, że polskiemu ustawodawcy
znane jest pojęcie osoby samotnej, jednakże jedynie w kilku ustawach pojawia się aspekt samotności. Dokonana analiza nie pozwala na udzielenie jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy samot34 Tak m.in. Urząd Skarbowy we Włocławku w interpretacji z dnia 21 lutego
2005r., PDF-2/415-4/05.
35 Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji z dnia 07 lipca 2009
r., sygn. ITPB2/415-326/09/IL.
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ność to wybór, czy konieczność. Prawo nie rozróżnia sytuacji
prawnej osób samotnych z wyboru i z konieczności.
Summary
A solitary person in the Polish law
According to the definition found in the Great Dictionary of
the Polish Language, solitude is a situation and state of a person
who has been left by their loved ones or who has chosen to leave
their family themselves because they prefer to be alone. The first
type of solitude is solitude out of necessity, while the second one is
solitude by choice. The following publication aims to provide an
analysis of the Polish law in terms of legal regulations concerning
solitary people and explain if, in the light of the rules of law, it is
possible to answer the question of whether solitude is a choice or a
necessity.
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Jurij Paczkowski (LNU)

Проблема старіння населення як виклик для сучасного
українського суспільства
Вступ
Демографічні тенденції свідчать про зростання частки
людей похилого віку. Це створює виклики для економік
держав, і кожна по-своєму будує свою політику реагування на
них. Питання впливу процесів старіння на суспільний
розвиток, прогнозування його наслідків ще недостатньо
вивчений. Але очевидно, що розробка нових заходів, вимагає
ґрунтовної бази наукових досліджень у цій сфері. Значною
мірою вирішення актуальних проблем старіння пов᾽язується із
досягненнями у сфері герантології. Сучасна геронтологія – це
наука, що вивчає механізми і різні аспекти (біологічні,
психологічні, соціальні та ін.) старіння живого організму, а
також способи уповільнення старіння з метою збільшення
тривалості життя і збереження його фізичної та соціальної
активності.
Основними
складовими
сучасної
геронтології
є:
фундаментальна геронтологія, що вивчає механізми старіння,
займається питаннями профілактики передчасного старіння і
продовження життя; соціальна геронтологія – займається
питаннями взаємодії літніх людей і суспільства, існування їх в
соціальному середовищі; геріатрія – окремий розділ
геронтології, що вивчає проблеми надання медичної допомоги
літнім людям.
Основне завдання геронтології – це вивчення та
вироблення механізмів і методів забезпечення максимально
можливої тривалості життя індивіда, яке реалізується через
низку заходів, до яких здебільшого відносять: розробку
підходів до лікування хвороб, які трапляються здебільшого в
літніх людей; організацію своєчасної і адекватної медичної
допомоги літнім людям; соціальний захист літніх людей;
проблеми соціального та пенсійного забезпечення. Серед не
483

менш актуальних завдань геронтології є аналіз самого
феномена старості (старіння). Значною мірою до проблеми
старіння як закономірного завершального етапу вікового
індивідуального розвитку немає однозначного ставлення.
Проте значні напрацювання до аналізу проблеми старіння ми
знаходимо в медичній, психологічні, соціологічних та
педагогічній науках.
1. Феномен „старіння” в міждисциплінарній площині
Важливо підкреслити, що процес старіння людини має
індивідуальний характер. З цих позицій виокремлюють:
хронологічний вік (паспортний); біологічний вік (фізіологічний
стан всіх систем організму); психологічний вік (визначається тим,
наскільки молодою або старою відчуває себе людина, важливими
подіями в житті людини, відносно яких людина підводить
підсумки свого життя); соціальний вік (пов’язаний зі стереотипами
поведінки в тому чи іншому віці, уявленням про поведінку, сферу
діяльності людини певного віку)1.
З позицій медичної науки старість розглядають передусім у
руслі зменшення функціональних можливостей організму, як
закономірний біологічний процес, при якому вікові зміни
організму призводять до поступово зростаючого скорочення
його пристосувальних можливостей, а також як заключний
етап вікового розвитку, наслідок процесу старіння2. Значною
мірою на процес старіння впливає низка як зовнішніх, так і
внутрішніх чинників, що мають безпосередній зв’язок із
самопочуттям людини. Серед зовнішніх факторів тривалості
життя виокремлюють харчування; стресові ситуації; стиль
життя, екологію та безпечне середовище; стан медичного
обслуговування і т.п. До внутрішніх – клітинні та молекулярні
механізми старіння, фізичні вікові зміни людського організму.
1

Коваль Т.В. Феномен страху старості: досвід філософської та наукової
рефлексії / Т.В. Коваль // Вісник Житомирського державного університету.
Філософські науки. – 2010. – Вип. 52. – С.17-18.
2
Теории старения // Современная медицинская энциклопедия; [пер. с англ.] /
Американское издание под ред. Р.Беркоу, М. Бирса, Р. Боджина, Э. Флетчера.
Русское издание под общей ред. Г. Б. Федосеева. – СПб.: Норинт, 2002. – С. 11
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До останніх, як правило, відносять зменшення росту людини
(до 10 см); втрату маси тіла (у 65-74-річному віці – до 7 кг);
зміну шкірних покривів; потовщання і ламкість нігтів;
остеопороз; втрату еластичності та сили м’язів; обмеження
рухливості суглобів; погіршення слуху (зниження голосної
чутливості після 40 р.); втрату нюху і смаку; зниження гостроти
зору (особливо кольорової чутливості після 50 р.); зниження
тактильної чутливості (підвищення больового порогу);
деформацію щелепи; втрату клітин головного мозку (від 20річного віку – незворотня); зменшення життєвої ємності легень
(задишка);
зниження
скоротливої
функції
міокарда
(обмеження фізичних можливостей). Гострі фізичні зміни
трапляються не з кожною людиною; вони викликають
незворотні зміни; їх спричинюють найчастіше захворювання
(хронічні неліковані процеси, нові – онкологічні, гострі
інфекційні хвороби, травми тощо)3.
У психології старість – це завершальний віковий період і
вивчається у контексті аналізу психічного стану людей похилого
віку, що супроводжується послаблення діяльності організму,
згасанням
психічних
функцій
і
процесів4.
Старість
характеризується певними психологічними змінами, що
поєднуються з неоднозначною картиною змін інтелекту, пам’яті,
уваги, сприйняття та інших психічних функцій. Проте відомі
факти високої творчої активності і продуктивності вчених не
тільки в немолодому, а й у старечому віці. Аналіз психологічних
публікацій про старість був би неповний без розгляду її не як
регресивного періоду розвитку, а як етапу досвіду та мудрості (Е.
Еріксон), почуття задоволеності повнотою життя й виконаного
обов’язку, як вищого рівня особистісної інтеграції. Старість у
психологічній науці пов᾽язується з особливим емоційним станом
– страхом, на основі глибоких проявів почуттів тривоги та
неспокою за майбутнє. „Страх старості – це емоційний стан
людини, що виникає внаслідок виявлення та оцінки меж загрози
3

Соціальна геронтологія: Методичні вказівки / Укл. Л. Є. Клос – Львів: Вид.
Нац. ун-ту “Львівська політехніка”, 2005. – С.18-19.
4
Українсько-психологічний тлумачний психологічний словник/ Авт-упор.
В.М. Коропуліна. – Х.: Факт, 2006. – С. 293.
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біологічного, соціального та психологічного існування
особистості, яка детермінована реальними або майбутніми
фізіологічними, соціальними та психологічними змінами,
безпосередньо або опосередковано пов’язаними з віком, основою
виникнення якого є базовий інстинкт – інстинкт самозбереження
та система дотичних страхів (смерті, самотності, хвороби)”5. З
іншого боку, старість є породженням низки психічних
захворювань, серед яких інволюційна депресія, інволюційні
психози марення (переслідування, втрати, ревнощів), кататонічні
та галюцинаторні психози пізнього віку, а також органічне
недоумство пізнього віку: хвороба Альцгеймера, хвороба Піка,
хорея Гентінгтона, хвороба Паркінсона, сенільна деменція,
судинна деменція та ін.
У соціології старість розглядається як певний соціальний
індикатор (показник), оскільки початок старіння і його
значення
обумовлені
культурно-історичним
розвитком
6
суспільства . Перехід на якісно новий етап життєвого шляху
спричиняє у старших людей кардинальні зміни в системі
міжособистісних та групових взаємин, породжує нові норми та
умови життя, змінює систему цінностей, види соціальнопрофесійної діяльності. Важливим аспектом соціологічного
аналізу проблеми старості є розгляд людей похилого віку як
особливої соціальної групи зі своїми потребами, стилем життя,
формами проведення дозвілля, а також як таку, яка має свій
власний стиль споживання, потреби щодо власного духовного і
культурного розвитку. Як окрема дослідницька проблема –
соціальна адаптація людей старшого віку до вимог середовища
в силу втрати звичних соціальних ролей – годувальника сім’ї,
трудівника на виробництві, члена трудового колективу, друга,
партнера, батька тощо. Звуження кола спілкування
(обмеження контактів у професійному, товариському,
5

Коваль Т.В. Феномен страху старості: досвід філософської та наукової
рефлексії / Т.В. Коваль // Вісник Житомирського державного університету.
Філософські науки. – 2010. – Вип. 52. – С.20.
6
Соціологія: короткий енциклопедичний словник / [уклад. В. І. Волович, В. І.
Тарасенко, М. В. Захарченкота ін.; під заг. ред. В. І. Воловича ]. – К. : Укр. Центр
духовн. культур и, 1998. – С. 528.
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родинному, сімейному середовищі), самотність з часом у змозі
формувати почуття безпорадності, а отже й труднощі
подальшої соціальної інтеграції.
У педагогіці в центрі уваги вивчення теоретичних підстав
соціалізації літніх людей, розробка і реалізація соціальнопедагогічних
технологій
для
ефективної
соціалізації
представників третього віку в умовах глобалізації та
інформатизації суспільства7. Це, своєю чергою, ставить низку
невідкладних завдань перед педагогічною наукою у соціальній
сфері: активне пристосування людини похилого віку до умов
соціального середовища; гармонійне входження в систему
соціальних відносин; освоєння різноманітних соціальних
ролей;
здійснення
соціально-цінної
діяльності
без
довготривалих внутрішніх і зовнішніх конфліктів.
Окремим
аспектом
є
впровадження
ефективних
соціально-педагогічних практик щодо напрямів роботи з
людьми похилого віку. До основних напрямів соціальної
роботи з людьми похилого віку належать: 1) активне виявлення
і облік осіб, які потребують соціальної опіки (допомоги) вдома
та у спеціалізованих стаціонарних, напівстаціонарних і
амбулаторних закладах; 2) створення умов для прояву і
раціонального застосування активності представників цієї
вікової групи в мікросоціумі, і для задоволення їхніх запитів; 3)
консультативна робота з родичами і близькими людьми
клієнтів соціальних служб. Найбільшого поширення в
практиці соціальних служб, які надають допомогу людям
похилого віку, набули такі форми і методи соціальної роботи
як реабілітація та соціальний захист.
2.

Демографічні, медико-біологічні та соціальні
аспекти проблеми старіння
Старіння населення є світовим процесом. Частка людей
похилого віку в структурі населення зростає високими
7

Моряк А.Г. Особливості соціалізації людей похилого віку в умовах
інформаційного суспільства: соціально-педагогічний аспект [Електронний ресурс].
–
Режим
доступу:
http://www.sportpedagogy.org.ua/html/journal/200903/09magssa.pdf).
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темпами у розвинутих країнах та багатьох країнах, що
розвиваються. Процеси старіння у світі характеризуються
таким чином: кількість населення похилого віку щорічно
збільшується на 2%, що істотно випереджає темпи зростання
населення; кожного дня 30 тисяч людей стають літніми
людьми (60 років і старше), а всього таких у світі нині 840
мільйонів. Зараз населення у віці 80 років і старше в світі
складає 600 мільйонів осіб, а за наступні п’ять років людей у
віці від 65 років стане на планеті більше, ніж дітей молодше 5
років. Більшість літніх людей мешкають у сільській місцевості,
і серед них переважають жінки. Європа – найстаріший регіон
світу, Африка – наймолодший8.
Частка осіб, які досягнули першого порогу старості (60
років), у світі становить 11%, осіб старше 65 років, близько – 8
%. У Європі майже 22% населення представлено особами у віці
60 років і старше, понад 16 % – особи віком 65 років і старше. За
прогнозами число людей похилого віку неухильно зростатиме,
принаймні, протягом наступних 25 років. Згідно даних
американської дослідницької агенції Pew Research Center (2013
р.), в сучасних умовах сім країн Європи, а це Німеччина, Італія,
Франція, Велика Британія, Іспанія, Польща, а також Україна
концентрують близько 60% осіб у старшому віці9.
Україна є і залишатиметься протягом наступних років
однією із „найстаріших” країн світу. За прогнозами, у 2051 році
частка осіб старше 60 років становитиме близько 33% (
практично кожен третій)10. Серед інших тенденцій процесу
старіння в Україні:
– станом на 1 січня 2014 р. 21,4% населення України були
віком 60 років і старше;
– на сьогоднішній день кожен п’ятий українець – літня
людина у віці від 60 р. і старше;
8

Проблема старіння нації добралася і до України? [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://www. for-ua.com/analytics/2012/04/18/083044.html.
9
Світ старих людей [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.credoua.org/2014/02/109879.
10
Комплексний демографічний прогноз України до 2050 р. / За ред. Е.М.
Лібанової. – К.: Український центр соціальних реформ, 2006. – 138 с.
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– у 2012 р. середня тривалість життя для чоловіків склала
66,0 років, для жінок – 76,0 років;
– жінок у віці 65 років і старше у два рази більше, аніж
чоловіків;
– до 2035 року економічно активне населення України
скоротиться на 15%, і люди у віці від 25 років до 45 років будуть
становити 59% його загальної кількості (згідно даних Oxford
Economic Forecasting). Кількість працездатного населення в
Україні зменшиться на шість млн. чоловік. Таким чином,
Україна вийде на четверте місце серед країн світу за темпами
падіння кількості працездатного населення (після Росії, Японії,
Німеччини).
Однією з найхарактерніших особливостей старіння в
Україні є гендерна асиметрія у складі літнього населення:
майже дві третини осіб, які досягли першого порогу старості,
представлені в Україні літніми жінками (див. табл.1). Статева
диспропорція у складі літнього контингенту стрімко зростає з
віком: серед осіб, які досягли порогу довголіття (80 років)
чисельність жінок у 2,5 рази перевищує чисельність чоловіків, а
ближче до досягнення 100-річної вікової відмітки жінок
довгожительок в Україні вже майже вчетверо більше, аніж
чоловіків.
„Найстаршим” (частка осіб віком 60 років і старше в
загальній кількості населення перевищує 24 %) є населення
Вінницької, Полтавської, Сумської, Черкаської та Чернігівської
областей. До другої групи (частка складає 22.9-24 %) увійшли
Донецька, Житомирська, Кіровоградська, Луганська та
Хмельницька області. До третьої групи (21,7-22,9 %) належать
Дніпропетровська, Запорізька, Київська, Тернопільська,
Харківська області. До четвертої групи віднесено Автономну
Республіку Крим, Волинську, Івано-Франківську, Одеську,
Миколаївську, Херсонську, Львівську, Чернівецьку області та м.
Севастопіль (рівень старіння складає 19,3-21,7 %). Найбільш
„молодим” (частка старших осіб складає 15,5-19,3 %) є
населення Закарпатської, Рівенської областей та м. Києва. Але
якщо демографічна молодість західних регіонів зумовлена
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відносно високою народжуваністю, то в Києві основним
чинником є постійний міграційний приплив молоді 11.
Таблиця 1. Співідношення літнього населення України за статтю
Вікові групи
На 100 чоловік
припадає жінок
60-64
142
65-69
163
70-74
190
75-79
205
80-84
255
85-89
329
90-94
367
95-99
339
100 і старше
339
Джерело: Держкомстат України, www.ukrstat.gov.ua

Вікова структура має тенденцію втратити обриси
піраміди, перетворившись на фігуру, схожу на „церковні
бані”, яка міститиме у своїх контурах три чітко геометрично
означені групи (0–28, 29–59 та 60 і старше), частка яких
становитиме відповідно 30,2%, 38,6% і 31,2%,тобто осіб у віці 60
років і старше може бути більше, ніж дітей і молоді.
Ще один важливий аспект процесу старіння – це медикобіологічний, пов᾽язаний із станом здоров’я літніх людей.
Важливе значення для оцінки тенденцій здоров’я й
життєздатності літніх має аналіз рівня та структури смертності
за причинами смерті. У 2013 році основними причинами
смертності старших людей в Україні були12:
– хвороби системи кровообігу (66,5%);
– новоутворення (13,9% випадків);
– зовнішні причини смерті (6%);
11

Чайківська
В.В.,
Пінчук
І.Я.
Демографічні
прогнози
для
України[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://www.mifua.com/archive/article/13392.
12
Населення України. Імперативи демографічного старіння. – К.: ВД „АДЕФУкраїна”, 2014. – С.65.
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– хвороби органів травлення (4,2%);
– хвороби органів дихання (2,5%);
– інфекційні хвороби (1,9%);
– інші причини (5%).
Аналіз рівня захворюваності за класами хвороб у динаміці
показав, що підвищення загальної захворюваності літніх в останнє десятиріччя відбулось за більшістю хвороб (крім
інфекцій, травм, отруєнь та інших зовнішніх дій).
Випереджаючі темпи зростання демонстрували хвороби крові
й кровотворних органів, ендокринної системи, органів
травлення, сечостатевої системи, почасти – й новоутворення та
хвороби
системи
кровообігу.
Підвищення
первинної
захворюваності торкнулось усіх класів хвороб за винятком
симптомів, ознак і відхилень від норми, вроджених вад і
травматизму (а захворюваність на серцево-судинні хвороби за
десятиріччя змінилась неістотно)13.
Однією з найважливіших умов підтримання здоров’я у
поважному віці є зусилля щодо його зміцнення та наявність
рівного доступу літніх осіб до послуг охорони здоров’я, які
включають профілактику захворювань протягом усього життя.
Згідно соціологічних досліджень літніх людей у віці 60 років і
старше, лише 18,9 % чоловіків і 10,1% жінок оцінили стан свого
здоров’я як добрий (див. табл. 2). Понад дві третини (66,9%)
жінок та майже половина (49,4%) чоловіків заявили, що ведуть
здоровий спосіб життя й піклуються про своє здоров’я 14,1%
жінок і 35,9% чоловіків вважають, що піклуються про здоров’я,
але все ж мають деякі шкідливі звички, а решта визнають, що їх
спосіб життя не можна вважати здоровим. Серед засобів
піклування про здоров’я літні жінки частіше вдаються до
вживання вітамінів, регулярно проходять медичне обстеження,
чоловіки ж порівняно частіше вказують на такі складові свого
способу життя, як фізична активність, загартовування14.

13

Курило І.О. Здоров’я і тривалість життя літнього населення в Україні /І.О.
Курило // Демографія та соціальна економіка. – 2013. – № 2. – С. 109.
14
Там само. – С.112.
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Таблиця 2. Самооцінка літніми людьми у віці 60 років і старше
стану свого здоров’я
Як оцінюєте власне
здоров я?
Дуже добре
Практично добре
Погане
Дуже погане

Чоловіки

Жінки

18,9
51,0
21,0
8,2

10,1
47,8
32,8
9,3

Джерело: опитування «Літні особи в Україні»,2013 р.

Проте серед літніх осіб недостатньо поширеною є
практика звертання до медичних закладів задля профілактики
й раннього виявлення хвороб, що не в останню чергу
зумовлено наявністю серйозних проблем із фінансовою
доступністю якісної медичної допомоги для літнього
населення. Брак коштів на ліки, оплату медичних послуг,
необхідне медичне приладдя, а також великі черги у медичних
закладах є лейтмотивом для негативних оцінок літніми якості
та доступності медичних послуг в Україні. Це, своєю чергою,
підважує принципи реалізації концепції „успішного старіння”,
спрямованої на подальшу активну участь літніх людей у житті
суспільства. Аналіз стану літніх і старших людей свідчить про
те, що вони є найнезахищенішими категоріями людей, що
потребує особливої уваги з боку держави15.
Як свідчать результати Європейського соціального
обстеження16, Україна вирізняється від решти європейських
країн надзвичайно низькою оцінкою соціального статусу
старих людей, причому самооцінка свого статусу старими
людьми істотно нижча, ніж його оцінюють молодші люди.
Така вікова асиметрія зумовлює переважно односторонній і
15

Сопко Р.І. Становище людей похилого віку в Україні // Вісник Львівського
ун-ту. Сер. Соціологічна. – 2013. - Вип. 7. – С. 301.
16
Старіння населення: виклики для економіки та завдання політики
(Анотований звіт про науково-дослідну роботу) – К.: Інститут демографії та
соціальних досліджень ім. М. Птухи, 2012. – С. 3
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односпрямований
характер
соціальної
взаємодії
між
поколіннями, де постарілі батьки продовжують опікуватися
своїми дорослими дітьми, жертвуючи власними інтересами й
потребами. Окрім того, визначено, що індикатором загальної
соціально-психологічної дезадаптації значної частини осіб
похилого віку є незадовільне соціальне самопочуття,
песимістична оцінка рівня свого добробуту, що особливо
поширено серед одинаків після працездатного віку.
Досягнення подальших позитивних зрушень у тривалості
життя та стані здоров’я літніх в Україні значною мірою
залежатиме від заохочення здорового способу життя як
передумови активного старіння й довголіття та від
пристосування до потреб літнього населення вітчизняної
системи охорони здоров’я. З іншого боку, актуальною
соціальною проблемою залишається включення старшого
населення до активної трудової діяльності через систему
заходів реформування пенсійною системи в напрямку
продовження працездатного віку (у сьогоднішніх реаліях
пенсійна реформа в Україні передбачає вихід на пенсію для
чоловіків у 65 років, для жінок у 60 років). Адже не секрет, літні
працівники мають низку вагомих переваг, що становлять
основу конкурентоспроможності на ринку праці: кваліфікація,
практичні навички, досвід та зрілість. Дослідження
Міжнародної організації праці (МОП) засвідчують, що літні
працівники частіше демонструють відданість своїй роботі,
рідше беруть лікарняні, більше часу проводять на робочому
місці; їм властиві такі важливі риси, як пунктуальність,
надійність, стабільність, корпоративна лояльність, вміння
підтримувати стосунки з колегами та клієнтами. Попри
поширені упередження, що літні люди менш здатні до
навчання та засвоєння нових навичок, практика доводить, що
вони можуть і повинні бути активними користувачами
сучасних технологій та інноваційних продуктів, а вирішальне
значення для цього мають інвестиції у навчання впродовж
життя.
Як
засвідчують
дані
Національного
інституту
стратегічних досліджень з посиланнями на опитування «Літні
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чоловіки та жінки в Україні: умови життя та соціальне
самопочуття»( 2013 р.)17, залученню людей літнього віку у
трудовий процес заважає низка чинників, серед яких
найбільшої ваги набувають: інтенсивний характер праці та
дискримінація за віком у трудових відносинах. Серед інших
причин незайнятості громадяни найчастіше вказували на
поганий стан здоров’я (30,1 %). Також 23,8 % опитуваних
зауважили, що не мають бажання працювати і вже своє
відпрацювали. Далі, респонденти у віці 60-64 роки серед
причин своєї незайнятості посилалися на труднощі із
працевлаштуванням (чоловіки – 22,1 %, жінки – 16,8 %) та на
необхідність допомагати доглядати онуків або/та вести
домашнє господарство (чоловіки – 7,4 %, жінки – 11,0 %). Слід
констатувати,
що
за даними дослідницької
агенції
«Соціальний моніторинг», лише 10,6% людей старшого віку
продовжують працювати на постійній основі після виходу на
пенсію.
Стимулюванню позитивних зрушень у ставленні до літніх
працівників можливе шляхом проведення масштабних
державних інформаційних кампаній, спрямованих на
подолання негативних стереотипних уявлень роботодавців
про працівників старшого віку. Це передбачало б
розповсюдження через засоби масової інформації результатів
досліджень і публікацій щодо їх значного адаптаційного
потенціалу,
реальних
можливостей
з
підвищення
продуктивності
праці;
проведення
інформаційнокомунікативних заходів для обговорення проблем трудової
адаптації осіб старшого віку; заснування спеціальних премій
для тих підприємств і організації, що створюють найбільш
дружні до осіб похилого віку робочі місця і можуть бути
прикладом зі сприяння зайнятості літніх осіб, а також
сприяння залученню до „навчання протягом життя” осіб
середнього, зрілого і передпенсійного віку для набуття ними
17

Напрями формування громадської підтримки модернізації пенсійної системи
в Україні (за матеріалами соціологічних досліджень). Аналітична доповідь. – К.:
Національний інститут стратегічних досліджень, 2013. – С.17-18.
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інноваційних навичок роботи та реалізації освітніх програм,
спрямованих на поширення застосування новітніх технологій
працівниками на їх робочих місцях.
Комплекс пропонованих заходів є частиною більш
ширшого контексту проблеми старіння населення, одним з
аспектів якої забезпечення ефективної подальшої соціальної
адаптації літніх людей до сучасних вимог інформаційного
суспільства. В основі такої адаптації є змістовне буття, коли
можна віддати себе громадській діяльності (наприклад,
волонтерству),
можна
поділитися
своїм
досвідом
і
накопиченими знаннями. Соціально-педагогічна адаптація
людей похилого віку – це 18:
– активне взаємопристосування і взаємозвикання людини
похилого віку до умов соціального середовища;
– гармонійне входження в систему соціальних відносин;
– освоєння різноманітних соціальних ролей;
– здійснення соціально-цінної діяльності без довготривалих
внутрішніх і зовнішніх конфліктів;
– розвиток адаптаційних потреб і адаптаційних
можливостей;
– орієнтація на подальший розвиток та самовдосконалення.
Реалізація вказаних програмних настанов є викликом для
сучасного українського суспільства, яке прагне наблизитися до
європейських стандартів у глибині розуміння проблеми
старіння населення. Важливо підкреслити, що старіння
населення, незважаючи на об’єктивність процесів, повинно
розглядатися суспільством як конструктивний діалог, наслідком
якого є подальше використання потенціалу літніх людей не
лише для цілей реалізації ними свого трудового потенціалу,
але й набутого соціального досвіду у ширшому діапазоні
освітньо-виховного простору.

18

Новікова О. Ю. Сутність поняття „соціально-педагогічна адаптація людей
похилого віку” / О.Ю. Новікова // Вісник Житомирського держ. ун-ту.. Педагогічні
науки. – 2011. – Вип. 59. – С. 139.
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Висновки
Сьогодні існує велика безліч підходів до розуміння
проблеми старіння. Кожний з цих підходів намагається
визначити дефініцію „старості” як актуальне завдання
геронтології як науки, що покликана вивчати цілком різні
аспекти (біологічні, психологічні, соціальні та ін.) старіння
живого організму з метою збільшення тривалості життя і
збереження його фізичної та соціальної активності. Важливо
усвідомити, що внаслідок впливу на процес старіння
індивідуальних особливостей особистості самої літньої
людини, її поведінки, звичок, потреби в соціальних контактах і
улюбленого стилю життя, не існує єдиного, універсального
способу пристосування до старості, як не існує і єдиного
способу соціалізації літніх людей, особливо в суспільствах
перехідного типу, до яких належить сучасна Україні. Це
відкриває шлях до міждисциплінарного дослідження проблем
літніх людей, враховуючи не лише медико-біологічні, але й
педагогічні, соціальні та економічні підходи, спрямовані на
активне їхнє залучення у процеси подальших суспільних
перетворень.
На цьому шляху українському суспільству необхідно
подолати низку упереджень щодо можливостей літніх людей,
нівелювати не лише дискримінацію за віком у трудових
відносинах, але й створити передумови для подальшої їхньої
соціалізації та соціальної адаптації. Як один з дієвих шляхів
сьогодні розглядається безперервна освіта, інституційна
підтримка державою програм, спрямованих на соціальний
захист, збереження фізичного здоров᾽я та трудової активності,
а
також
опрацювання
таких
соціально-педагогічних
технологій, які б забезпечили безконфліктну інтеграцію та
соціалізацію осіб третього віку.
Streszczenie
Problem starzenia się ludności jako wyzwanie dla współczesnego
społeczeństwa ukraińskiego
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W artykule problem starzenia się opracowano z punktu podejścia wielodyscyplinarnego. W pierwszej części artykułu zwrócono szczególną uwagę na definicję pojęcia „starości” w oparciu o
wiedze nauk medycznych, psychologicznych, socjologicznych i
pedagogicznych. Druga częśc artykulu dotyczy analizy wyników
badań procesu starzenia się ludności Ukrainy na podstawie danych
statystycznych i społeczno-empirycznych. Zrobiono wniosek o konieczności opracowywania skutecznej społeczno-pedagogicznej
strategii, aby pomóc osobam starszym.
Summary
The problem of population ageing as challenge for modern Ukrainian society
The problem of ageing from position of interdisciplinary approach is considered. The first part of article pays special attention
on definition of “old age” concept, according to position of medical,
psychological, sociological and pedagogical sciences. The second
part of article reveals sociodemographic and biomedical aspects of
population ageing process in Ukraine, based on data of statistical
and socioempirical nature. The conclusion about necessity of taking
into account social consequences of population ageing in development of effective aid strategies to elderly people is made.
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Magdalena Parzyszek (KUL)

Od rozpaczy do nadziei czyli o samotności Dorosłych Dzieci
Alkoholików
Wstęp
W życiu każdego człowieka radość życia przeplata się z trudnościami. Pewna łatwość funkcjonowania, drobne przyjemności,
realizacja zawodowa i osobista sprawiają, że chce się żyć, wyznaczać sobie nowe cele, ale przychodzą też liczne trudności z którymi
nie da się funkcjonować w kolejnych dniach. Uczucia osamotnienia,
beznadziejności, niekończących się trudności od czasu do czasu
towarzyszą wszystkim. Przemiany zachodzące w świecie i w samym człowieku stawiają go wobec nowych wyzwań, które albo
niosą nadzieję na lepsze jutro albo poczucie zagubienia i samotności. W huśtawce trudnych emocji, pomiędzy rozpaczą a nadzieją
żyją Dorosłe dzieci Alkoholików.
1. Alkoholizm chorobą rodzinną.
Alkoholizm jest chorobą rodzinną. Przez nadużywanie alkoholu jednego członka rodziny chorują wszyscy zostając wplątani w
system uzależnień. U wszystkich rozwijają się zaburzenia behawioralne i poznawcze identyczne jak u alkoholika. Wraz z postępującą
chorobą alkoholika cała rodzina staje się coraz bardziej chora, a zachowanie uzależnionego rodzica decyduje o sposobach interakcji
pozostałych domowników ze światem zewnętrznym1.
Główną cechą rodziny z problemem alkoholowym jest zaprzeczanie związane ze wstydem, napięciem, izolacją czytaj samotnością i stale towarzyszącym strachem. Panuje w niej chaos, niekonsekwencja, nieodpowiedzialność, nieprzewidywalność, niejasny podział ról, arbitralność, chwiejność zakazów, kłótnie, myślenie
pełne powtórzeń i braku logiki, a czasem przemoc i kazirodztwo2.

Por. B. Robinson, J. Lyn Rhoden, Pomoc psychologiczna dla dzieci alkoholików,
Warszawa 2005, s. 50-51.
2 Por. W. Sztander, Rodzina z problemem alkoholowym, Warszawa 1993, s. 5-15.
1
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Tak funkcjonująca rodzina żyje w ciągłym stresie, któremu
towarzyszy poczucie wstydu. W takiej sytuacji najbardziej charakterystyczne są trzy rodzaje: izolacja społeczna, system kłamstw i
zatajania oraz złość do sprawcy wstydu. Lęk rodzi agresję, żal, poczucie krzywdy. Obwinianie siebie za zaistniałą sytuację rodzi
złość skierowaną na siebie. A to objawia się wręcz w psychicznym
znęcaniu się nad sobą i rezygnacją z własnych potrzeb. Ów emocjonalny stres pozostawia ślady u wszystkich domowników3 którzy
nauczyli się żyć stosując zasadę „nie mówić”, „nie ufać”, nie odczuwać”4. „Nie mówić” czyli milczeć na temat doświadczeń rodzinnych, ukrywać uczucia, funkcjonować w świecie nakazów i
zakazów5. Skutki stosowania tej zasady są bardzo niebezpieczne
ponieważ członkowie rodziny nie wiedzą co się w ich wnętrzu
dzieje, a otoczeniu trudno wówczas przyjść z pomocą. Wszyscy
chronią rodzinną tajemnicę ze strachu i wstydu. Tym samym skazują siebie na samotność.
W rodzinie alkoholowej panuje chaos zewnętrzny, wewnętrzny, uczuciowy. W każdej chwili pozorny porządek może być zaburzony. Dlatego też ów chaos należy oswoić. Rodzina uczy się „nie
ufać”6. „Niespełnione obietnice, niedotrzymane umowy, zagubienie dorosłych, niespójność ich działań, niekonsekwencje wychowawcze – wszystko to nie sprzyja kształtowaniu się orientacji i ufności”7. Nie ufać sobie nawzajem i nie ufać obcym aby nie doznać
krzywdy. Brak zaufania do innych prowadzi do przyjmowania postaw obronnych.
Efektem „znieczulenia” na sytuację jaka panuje w rodzinie z
problemem alkoholowym jest zasada „nie odczuwać”. Kumulujące
się uczucia są tak ogromne i trudne, że należy się od nich odciąć bo
nie można im sprostać. Jedynym wyjściem wydaje się być odseparowanie od nich aby nie czuć, nie być na nowo zranionym. Bezpiecznej jest więc je tłumić. Skutkiem tego może być ich „zamrożePor. tamże, s. 31-38.
Por. W. Sztander, Dzieci w rodzinie z problemem alkoholowym, Warszawa 1993, s. 12-14.
5 Por. Z. Gaś, Rodzina wobec uzależnień, Warszawa 2003, s. 43.
6 Por. W. Sztander, Dzieci w rodzinie z problemem alkoholowym, Warszawa 2006, s. 11.
7 Tamże.
3
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nie”, tylko pozorna bezuczuciowość albo odwrotnie – rozregulowanie życia uczuciowego wraz z huśtawkami nastrojów i nadmiernymi emocjami8. Trzeba być człowiekiem twardym i nie poddawać się emocjom.
Z powodu systematycznego nadużywania alkoholu degradacji ulegają różne obszary życia rodzinnego. Niszczone zostaje życie
uczuciowe. „Zamiast poczucia bezpieczeństwa, zaufania i miłości,
rodzina przeżywa lęk i zagrożenie, gniew i wstyd, poczucie
krzywdy i poczucie winy”9. Zauważa się brak oparcia i wzajemnej
pomocy, zamiast prawdy w związku pojawiają się kłamstwa, udawania i manipulacja, niedostatek materialny ogranicza perspektywy bytowe rodziny i w ten sposób małymi krokami rodzina zaczyna izolować się od innych10.
J. Mellibruda wskazuje na szereg zjawisk występujących u
osób współuzależnionych. Należą do nich:
• .„Uporczywa koncentracja myśli, uczuć i postepowania
wokół picia współmałżonka lub rodzica.
• . Poczucie konieczności kontrolowania jego postępowania i
odciągania od alkoholu oraz odpowiedzialności za niewłaściwe
jego postępowanie po wypiciu.
• Próby ochraniania go przed konsekwencjami picia,
rezygnacja z własnych potrzeb i pragnień oraz gotowość do
poświęcania siebie.
• Lęk przed porzuceniem i negowanie własnej wartości oraz
obsesyjne zamartwianie się o przyszłe wydarzenia.
• „Huśtawka emocjonalna” (rozpacz i utrata nadziei,
rozczarowania i złudzenia, naiwna wiara w przyrzeczenia
poprawy i poczucie skrzywdzenia).
• Próby dominacji i przejmowania wszystkich obowiązków
związanych z domem.
• Problemy seksualne i niechęć do współżycia.

Por. tamże, s. 25-26.
J. Mellibruda, Tajemnice ETOH alkohol i nasze życie codzienne, Warszawa
1993, s. 31.
10 Por. tamże, s. 31-32.
8
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• Złość i kłótnie wybuchające z byle powodu oraz zapadanie w
stany letargu, z poczuciem beznadziejności ii użalaniem się nad
sobą”11.
Jak alkoholizm został określony chorobą, tak współuzależnienie nią nie jest. Jest nadmierną sztywnością myślenia i działania
powstałą w wyniku niesprzyjających doświadczeń życiowych.
Sztywnością uniemożliwiającą korzystanie i skuteczne rozwiązywanie trudności własnych i swojej rodziny12.
Jak wobec tego rozpoznać czy jest się współuzależnionym? H.
Szczepańska podaje cztery kryteria według których rozpoznaje się
współuzależnienie:
1. uzależnienie poczucia własnej wartości od zdolności
wpływania na uczucia i zachowania innych ludzi, zatarte granice
tożsamości, rozbudowany system zaprzeczania, niskie poczucie
własnej wartości;
2. lęk i zaburzenie tożsamości w kontaktach osobistych;
3. tendencje do wiązania się z osobami przejawiającymi
zaburzenia osobowości, uzależnionymi od środków chemicznych i
współuzależnionymi;
4. obecność co najmniej trzech objawów:
• zaburzenie regulacji życia emocjonalnego;
• stany depresyjne;
• nadmierna czujność i stan pogotowia emocjonalnego;
• tendencje kompulsywne;
• niepokój i stany lękowe,
• nadużywanie substancji psychoaktywnych,
• zaburzenia psychosomatyczne,
• powtarzające się epizody bycia ofiarą przemocy fizycznej i
nadużyć seksualnych;
• pozostawanie w bliskim związku z alkoholikiem przez okres
2 lat bez szukania pomocy13.

Tamże, s. 33.
Por. W. Sztander, Dzieci w rodzinie z problemem alkoholowym, Warszawa
1993, s, 38.
13 Por. H. Szczepańska, Żony alkoholików, Warszawa 1992, s. 56-60.
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Dlaczego Dorosłym Dzieciom Alkoholików tak trudno się żyje? Bo
„gdy byli dziećmi, musieli zbyt wcześnie dorosnąć. Są dorośli, a nadal w
głębi siebie pozostają dziećmi”14.

2. Czego dotyczy rozpacz Dorosłych dzieci Alkoholików?
Muszą domyślać się jakie zachowania są normalne. Uczą się
przez naśladowanie, ale to co naśladują, może być normalne ale nie
musi. W związku z tym, osoby te albo zachowują się tak, jak gdyby
ich zachowanie było normalne bez posiadania podstawy do dokonania stosownego rozróżnienia. Zgadują co jest właściwe, po to,
aby „inni nie zorientowali się, że oni nie wiedzą co robią”15.
Dorosłe dzieci alkoholików mają trudności z przeprowadzeniem swoich zamiarów od początku do końca. Skąd takie zachowania? Z domu rodzinnego w którym obietnice nigdy nie zostawały spełniane. Praca zawsze była w zasięgu ręki, a pomysły były pochwalane, a nie realizowane16.
Dorosłe dzieci alkoholików kłamią, gdy równie dobrze mogłyby powiedzieć prawdę. Kłamstwa są następstwem zaprzeczania, ukrywania, niespełnionych obietnic czy niekonsekwencji. Zaprzeczania, że istnieje w rodzinie problem alkoholowy, że należałoby temu zaradzić ale to równałoby się z przyznaniem przed sobą
i innymi, że ktoś problem istnieje. Kłamstwo staje się częścią życia,
czasami wydaje się być wygodniejsze, a niekiedy może ułatwić już
i tak trudne życie. I w taki sposób staje się nawykiem17.
Dorosłe dzieci alkoholików osądzają siebie bezlitośnie przecież zawsze były krytykowane, obwiniane. Postawiona poprzeczka
zawsze była za wysoka. Skoro doskonałość była odległa, zaczęły
pojawiać się negatywne uczucia w stosunku do samych siebie.
Świat nabrał czaro – białych barw. Do tego, co złe można się było
przyzwyczaić, a jeśli coś jest dobre, to towarzyszy temu obawa jak
długo to potrwa18.
A. Kucińska, A. Wider-Wysoczańska, Gdzie się podziało moje dzieciństwo,
Kielce 2006, s. 12.
15 J. Woititz, Dorosłe dzieci Alkoholików, Warszawa 1994, s. 33.
16 Por. tamże, s. 39.
17 Por. tamże, s. 41.
18 Por. tamże, s. 46-49.
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Dorosłym dzieciom alkoholików trudno się bawić i przeżywać
radość bowiem traktują siebie bardzo poważnie. Nie przeżywając
radosnego dzieciństwa , nie mają z czego się cieszyć. W ich domach
nie można się było śmiać, żartować więc życie było ponure. Spontaniczność została stłumiona więc trzeba było z niej zrezygnować19.
Dorosłym dzieciom alkoholików trudno nawiązywać bliskie
kontakty. Pragnienie relacji z drugim człowiekiem jest wielkie, ale
trudne. Składa się na to kilka powodów: trudności budowania
zdrowych relacji, doświadczenie przyciągania i odpychania czyli
brak spójności w relacji pomiędzy rodzicami a dziećmi, lęk przed
odrzuceniem, drobne nieporozumienia urastające do dużych rozmiarów, brak pewności siebie, trudności z zaufaniem, brak poczucia bezpieczeństwa, obawa przed zranieniem20.
Dorosłe dzieci alkoholików przesadnie reagują na zmiany, na
które nie mają wpływu. W jakiś sposób życie w rodzinnym domu z
wieloma problemami zostało im narzucone. Aby przetrwać, trzeba
było wziąć odpowiedzialność za całe swoje otoczenie. Wiedzą, że
polegać mogą tylko na sobie dlatego już w dzieciństwie nauczyły
się kontrolować aby nie stracić wpływu na własne życie i nie czuć
się zaskakiwanym21.
Dorosłe dzieci alkoholików bezustannie poszukują potwierdzenia i uznania. Od dzieciństwa spotykały się z brakiem uznania.
Kiedy w życiu dorosłym usłyszą coś pozytywnego na własny temat, trudno jest im tę prawdę przyjąć. Przyjęcie jej i zaakceptowanie wiązałoby się ze zmianą spojrzenia na siebie samego. Jeśli we
własnych oczach jest niewiele wart, to czy pojawi się ktoś, komu
będzie na nim zależało?
Dorosłe dzieci alkoholików myślą, że różnią się od wszystkich
innych. Często czują się odmieńcami dlatego zaczynają się izolować nie nawiązując relacji interpersonalnych. Będąc w grupie nie
czują się swobodnie uważając, że na akceptację otoczenia muszą
sobie zasłużyć22.
Por. tamże, s. 49-50.
Por. tamże, s. 51-57.
21 Por. tamże, s. 57-58.
22 Por. tamże, s. 61-62.
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Dorosłe dzieci alkoholików są albo nadmiernie odpowiedzialne,
albo nadmiernie nieodpowiedzialne. Biorą na siebie wszystko albo ze
wszystkiego się wycofują w myśl zasady „wszystko albo nic”. Próbują najpierw zadowolić swoich rodziców, później współmałżonka czy
przełożonego. Robią coraz więcej ale pewnego razu dochodzą do
wniosku, że to wszystko nie ma znaczenia. Przestają robić cokolwiek.
Nie umieją współpracować, brak im wyczucia i dostrzeżenia własnych ograniczeń. Biorą na siebie coraz więcej i szybko się wypalają.
Strach przed zdemaskowaniem pochłania energię, która pozwoliłaby
na lepszą pracę23.
Dorosłe dzieci alkoholików są niezwykle lojalne, nawet w obliczu dowodów, że druga strona na to nie zasługuje. Przywołanej
lojalności nauczyły się w domu rodzinnym. Członkowie rodziny
trwają przy alkoholiku wiedząc, że powinni go zostawić i odejść.
Ta pozorna lojalność jest wynikiem strachu i niepewności. Podobnie dzieje się w związkach założonych przez dzieci alkoholików.
Pozwoliły się „oswoić”, odkryć i nie zostały odrzucone, to nawet
kiedy pojawią się problemy to za wszelką cenę trzeba w tym
związku trwać. Będą usprawiedliwiać wiele negatywnych zachowań i uznawać siebie za winnego. Ów związek jest czymś znanym
a więc bezpiecznym. To, co nowe, nieznane nie jest bezpieczne dlatego trzeba tkwić w tym, co jest24.
Dorosłe dzieci alkoholików ulegają impulsom, bezrefleksyjnie
poddają się biegowi zdarzeń nie myśląc o konsekwencjach. Własne
pomysły wciela <<tu i teraz>>. Owo uleganie impulsom często
kończy się utratą kontroli czy niechęci do siebie. Jest ono cechą
dziecinną tak więc będąc dziećmi musieli szybko dorosnąć, a kiedy
są dorosłymi ludźmi zaczynają zachowywać się impulsywnie25.
3. Nadzieja Dorosłych dzieci Alkoholików
Dorosłe dzieci alkoholików zgadują, co jest normalne. Ale
czym jest owa normalność? Dla każdego człowieka może być
czymś innym. W życiu DDA chodzi o to, aby stwierdzić co najbarPor. tamże, s. 63-64.
Por. tamże, s. 64.
25 Por. tamże, s. 65-70.
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24

505

dziej im właśnie odpowiada. Nie ma idealnych rodzin, idealnych
osób, idealnych przyjaciół. Fantazjowanie o idealności prowadzi
tylko do osądzania siebie, a tymczasem trzeba nauczyć się rozwiązywać problemy, radzić sobie z konfliktami, zgłębić wiedzę o rozwoju dziecka na różnych etapach jego życia, postarać się odbudować obraz samego siebie, przyznać się do swoich słabości, poszukać wsparcia u innych po to, aby skonfrontować się z własnymi
problemami26.
Dorosłe dzieci alkoholików mają trudności z przeprowadzeniem swoich zamiarów od początku do końca. Nie mają planu
działania, brak im systematyczności. Tymczasem pracując nad sobą
powinni wyznaczać sobie takie cele i środki przy pomocy których
można zrealizować zamierzone zadania. Pojawiające się trudności
związane są z brakiem doświadczenia, ale to nabędą planując każde działania27.
Dorosłe dzieci alkoholików kłamią, gdy równie dobrze mogłyby powiedzieć prawdę. Stosowane przez nich kłamstwo stało
się nawykiem. W związku z tym trzeba coś z tym zdobić. W dzieciństwie przynosiło korzyści, a w życiu dorosłym czyni życie nieznośnym. Dlatego praca powinna polegać na dokonaniu rozróżnienia pomiędzy kłamstwem celowym, a kłamstwem automatycznym, na uświadomieniu sobie złego nawyku kłamania. Samorefleksja i przyglądanie się postępom są drogą prowadzącą do
wszelkich zmian28.
Dorosłe dzieci alkoholików osądzają siebie bezlitośnie. Nie
potrafią oddzielić zachowania od osoby. Dlatego trudno jest im
zmieniać się, rozwijać i wzrastać. Aby przestać się wreszcie osądzać
może warto zadać sobie pytanie o korzyści. O zyski i straty z powodu osądzania siebie. Z trudnym życiem umieją sobie poradzić,
ale jak coś zaczyna się zmieniać na plus staje się obce więc jak sobie
poradzić w nowej sytuacji? Przecież to, co przeżyło się w dzieciństwie najsilniej oddziałuje. Dlatego należy uświadomić sobie to

Por. tamże, s. 71-76.
Por. tamże, s. 76-81.
28 Por. tamże, s. 81-83.
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wszystko, co robi się dobrze i na tym budować siebie i swoje nowe
życie29.
Dorosłym dzieciom alkoholików trudno się bawić. Przecież z
racji trudnych doświadczeń tak naprawdę nigdy dziećmi nie byli.
W pracy nad sobą muszą nauczyć się odkrywać w sobie utracone
dzieciństwo, muszą nauczyć się bawić, czuć radość, nauczyć się
relaksu i nic nie robić30.
Dorosłe dzieci alkoholików traktują siebie bardzo poważnie.
Związane jest to z tym, że nie umieją oddzielić siebie od własnych
obowiązków, powinności, pracy. Dlatego muszą nauczyć się planować aby oddzielić siebie od działań. Muszą znaleźć przestrzeń
na własne zainteresowania, myślenie o innych rzeczach niż dotychczas bowiem człowiek nie jest tożsamy z pracą31.
Dorosłym dzieciom alkoholików trudno nawiązać bliskie kontakty. I jest to bardzo złożona rzeczywistość. Nie wiedzą jak stworzyć bliski związek z drugą osobą ponieważ towarzyszy im lęk
przed bliskością, przed dopuszczeniem do siebie kogokolwiek,
przed nowością, przed daniem czegoś z siebie. Boją się być porzucone. Nie chcą przeżywać rozczarowań32.
Dorosłe dzieci alkoholików przesadnie reagują na zmiany, na
które nie mają wpływu. Błaha sprawa często urasta do dużego problemu. Powracają wszystkie niezrealizowane plany, niedotrzymane obietnice i niezasłużone kary. Dlatego należy zdać sobie sprawę
z własnego nieadekwatnego reagowania i powodów takiej reakcji.
Trzeba nauczyć się bardziej elastycznego funkcjonowania związanego z dotychczasowym życiem. Wszechobecna rutyna we wszystkich czynnościach musi zostać przełamana, a większa swoboda
pomoże porodzić się z tym, na co nie ma wpływu33.
Dorosłe dzieci alkoholików bezustannie poszukują potwierdzenia i uznania. Brak im pewności siebie i zaufania do własnych
możliwości. Dlatego wręcz konieczne jest wsparcie i zachęta innych
Por. tamże, s. 83-86.
Por. tamże, s. 86-87.
31 Por. tamże, s. 87-88.
32 Por. tamże, s. 89-97.
33 Por. tamże, s. 97-100.
29
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osób. Ale z przyjęciem takiej pomocy taż jest problem bowiem dotychczasowe życie pokazało, że nie należy nikomu ufać. Trzeba
dalej poszukiwać uznania, aby zacząć w nie wierzyć. Trzeba choć
trochę pozwolić sobie na odczucie udzielanego wsparcia, znalezienia osób którym można zaufać, ale także na budowaniem pewności
siebie, dążenia do obranego celu, udzielania sobie pochwał34.
Dorosłe dzieci alkoholików zwykle myślą, że różnią się od
wszystkich innych. Dotychczas izolowały się mając na myśli własną inność, ale tęskniły za kontaktami. Praca nad sobą na tym etapie związana jest z pewnym otwarciem, przyzwoleniem na to, aby
inni poznali towarzyszące DDA uczucia, na dawaniem czegoś z
siebie pozwalając w ten sposób na zbliżenie się. Podejmując takie
ryzyko, dają sami sobie szansę zmiany35.
Dorosłe dzieci alkoholików są albo nadmiernie odpowiedzialne, albo nadmiernie nieodpowiedzialne. Chcą być doskonałe bo
jeśli takimi nie są to znaczy, że należy ich odrzucić. I próbują być
doskonałym pracownikiem, doskonałym kolegą, doskonałą żoną
lub doskonałym mężem i żyją w nieustannym stresie na wypadek
gdyby owa doskonałość nie wyszła. Rozpoczyna się ponadludzka
praca, która niejednokrotnie prowadzi do chorób czy wypalenia.
Trudność polega na ty, że DDA nie potrafią realnie ocenić samych
siebie, własnych możliwości oraz nie umieją dzielić się z innymi
odpowiedzialnością, nie umieją odmówić, bo nie dają sobie czasu
na przemyślenie tym samym są pop prostu wykorzystywane.
W swoim funkcjonowaniu mogą być także nadmiernie nieodpowiedzialne. Pod wpływem doświadczeń rodzinnych albo postanowiły, że nigdy nie będą odpowiedzialne, albo już się wypaliły
wówczas będą potrzebowały więcej czasu na regenerację36.
Dorosłe dzieci alkoholików są niezwykle lojalne, nawet w obliczu dowodów, że druga strona na to nie zasługuje. Owa lojalność
dotyczy nie tylko najbliższej rodziny ale także znajomych czy pracodawców. Związana jest z obawą, że jeśli nie będą lojalni, to zostaną odrzuceni. Nie wiedzą, że lojalność nie należy się wszystkim
Por. tamże, s. 100-103.
Por. tamże, s. 103-105.
36 Por. tamże, s. 105-112.
34
35
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w równym stopniu i automatycznie. Aby uwolnić się od tej przedziwnej więzi należy określić sytuację. Co się obecnie dzieje? Żyć
tu i teraz, a nie przeszłością czy przyszłością której się nie przewidzi. Zastanowić się, co na ty zyskam?37.
Dorosłe dzieci alkoholików mają tendencję do poddawania się
biegowi zdarzeń bez poważnego rozważenia innych alternatywnych zachowań czy możliwych konsekwencji. Ulegając impulsom,
czują się zagubione, tracą kontrolę nad otoczeniem. W terapii chodzi o to, aby dać sobie wybór. Aby nauczyć się nie ulegać impulsom, ale pokierować własnym życiem38.
Tymczasem DDA mają także swoje prawa. Ich znajomość i zastosowanie powinno ułatwić powrót do zdrowia, rozliczyć się z przeszłością i pomóc w dokonywaniu życiowych zmian. Należą do nich:
• Mam prawo do wszystkich dobrych chwil, za którymi
tęskniłem przez te wszystkie lata, a których nigdy nie dostałem.
• Mam prawo do radości w tym życiu – tu i teraz; nie tylko do
chwilowego, euforycznego uniesienia, ale do czegoś bardziej
trwałego.
• Mam prawo odprężać się i bawić – nie używając alkoholi,
narkotyków, i innych „stymulatorów”.
• Mam prawo aktywnie dążyć do ludzi miejsc i sytuacji, które
pomagają mi osiągnąć dobre życie.
• Mam prawo powiedzieć o tym, gdy czuję, że coś nie jest dla
mnie bezpieczne lub gdy nie jestem na coś gotowy.
• Mam prawo nie brać udziału ani w aktywnym, ani w
biernym zachowaniu rodziców, rodzeństwa czy innych osób,
robiących ze mnie „wariata”.
• Mam prawo do podejmowania ryzyka w granicach rozsądku
i do eksperymentowania z nowymi sposobami zachowań.
• Mam prawo zmieniać moje nastawienie, moją strategię i mój
sposób myślenia.
• Mam prawo do popełniania pomyłek i do niespełniania
własnych oczekiwań.

37
38

Por. tamże, s. 112-117.
Por. tamże, s. 118-124.
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• Mam prawo opuścić towarzystwo osób, które świadomie lub
przez nieuwagę tłamszą mnie, wpędzają w poczucie winy czy
upokarzają. Dotyczy to również mojego rodzica alkoholika, rodzica
nie alkoholika i każdego członka rodziny.
• Mam prawo położyć kres obcowaniu z ludźmi, którzy
powodują, że czuję się poniżany lub upokarzany.
• Mam prawo czuć to, co czuję.
• Mam prawo ufać swoim uczuciom, sądom, wrażeniom i
intuicji.
• Mam prawo, jako integralna osoba, rozwijać się duchowo,
umysłowo, mentalnie i emocjonalnie.
• Mam prawo wyrażać wszystkie swoje uczucia w sposób
niedestrukcyjny, w bezpiecznym miejscu i czasie.
• Mam prawo do takiego czasu, jaki jest mi potrzebny, abym,
dzięki eksperymentom z tymi nowymi ideami, mógł wprowadzić
zmiany w swoim życiu.
• Mam prawo do selekcjonowania tego, co otrzymałem od
rodziców – do przyjęcia tych rzeczy, które dają się zaakceptować, i
do odrzucenia wszystkiego, co dla mnie jest nie do
zaakceptowania.
• Mam prawo do życia zdrowego pod względem
psychicznym i duchowym, nawet jeśli będzie ono częściowo lub w
całości odbiegać od filozofii przekazanej mi przez rodziców.
• Mam prawo do znalezienie mojego miejsca w świecie.
• Mam prawo korzystać z powyższych praw – żyć w taki
sposób, w jaki ja sam chcę, i nie czekać,, aż mój rodzic wydobrzeje,
będzie szczęśliwy, zwrócić się o pomoc lub przyzna, że sam ma
problem”39.
Zakończenie
Życie nadzieją na lepsze jutro i odrzucenie samotności dorosłych dzieci alkoholików zaczyna się wówczas, gdy przestaną zaprzeczać alkoholizmowi rodziców. Wśród nich będą tacy, którzy
zerwą z zaprzeczaniem w sposób nagły, inni wejdą na tę drogę z
B. Woronowicz, Uzależnienia. Geneza, terapia, powrót do zdrowia, Warszawa
2009, s. 336-337.
39
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ogromną nieufnością. Bez względu na towarzyszącą zdrowieniu
motywację, DDA chcące się leczyć rozpoczną na nowo pisać historię swoją i swojej rodziny. Zdrowienie dla nich to rozwój. Ów proces polega na „dorastaniu, wyrastaniu i powrocie do domu”. Odrzucając zaprzeczanie dorosłe dziecko alkoholika staje się na nowo
dzieckiem po to, aby ponownie „dorosnąć”. „Wyrastanie” rozpoczyna się wraz z przypomnieniem sobie realiów przeszłości i odrzuceniem patologicznego sposobu myślenia oraz postępowania.
DDA które odłączyły się od rodziny i ukształtowały dorosłą
tożsamość mogą „wrócić do domu” czyli zaakceptować rodziców,
wybaczyć im, a nawet ich pokochać.
Streszczenie
Według danych statystycznych w Polsce żyje ok. 2 milionów
dzieci wychowujących się w rodzinach z problemem alkoholowym.
Będąc bezbronnymi stają się najbardziej poszkodowane. Nie mając
wzoru zachowań u swoich najbliższych, mają problemy z radzeniem sobie w sytuacjach życiowych, z emocjami, z podejmowaniem
wyzwań. Funkcjonują według ściśle określonych zasad: „nie mówić”, „nie ufać”, „nie odczuwać”. Towarzyszy im strach przed
ludźmi, boją się odrzucenia, pragną bliskości, ale to wydaje się być
bolesne bowiem są przekonane o nieuchronności porzucenia. Przeżywane przez nie nieporozumienia urastają do ogromnych rozmiarów, mają kłopoty z odnalezieniem się w roli rodzica. Często odnoszą sukcesy chcąc pracą zrekompensować sobie nieudane życie.
Często popadają ze skrajności w skrajność. Żyją między rozpaczą, a
nadzieją. Rozpaczą przeszłości i nadzieją na przyszłość.
Summary
According to statistics, in Poland there are approximately 2
million children brought up in families with an alcohol problem. By
being helpless they become the most harmed. Not having any
model to follow, they encounter a lot of problems in everyday
situations, they cannot control their emotions and have some difficulties in facing challenges. They live observing the particular rules:
'do not speak', 'do not trust', ''do not feel'. Accompanied by fear for
other people they are afraid of being rejected. they need closeness
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but it seems to be too painful because they live in the conviction of
the inevitability to be abandoned. All these misunderstandings,
they experience, increase to a wide scale and the results are they
have difficulties in performing the role as a parent. Very often these
people attain success and by work they want to recompensate their
failures in life. They live from one extreme to the other. They live in
between despair and hope. The despair from the past and the hope
for the future.
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Monika Łagowska (URz)

Pokonać samotność
Wstęp
Jak twierdził Arystoteles „Człowiek jest istotą społeczną”, dlatego też potrzebuje innych ludzi. Obecnie jednak, mimo, iż jednostki żyją w coraz większych skupiskach coraz więcej osób czuje się
samotnych i opuszczonych. Zjawisko to w związku z tym staje się
tematyką licznych rozważań naukowych, które odkrywają, jakie są
uwarunkowania samotności oraz do jakich zaburzeń psychicznych
może doprowadzić. Istotnym, zatem staje się zagadnienie, jakim
jest przezwyciężenie tego stanu. Obecnie nie istnieje jeden, uniwersalny sposób na wyzbycie się tego uczucia. Spowodowane jest to
faktem, że każdy człowiek jest inny, każdy ma inne obawy, lęki
oraz w inny sposób przeżywa samotność. Istotne zatem jest pogłębianie tej tematyki, ponieważ może to doprowadzić do lepszej diagnozy przyczyny samotności a tym samym do szybszego uwolnienia jednostki z tego negatywnego stanu.
1. Przyczyny samotności
Podejmując zagadnienie samotności należy podkreślić, iż pojęcie to staje się coraz bogatsze w swym znaczeniu i zaczyna obejmować wiele płaszczyzn. Dawniej samotnym był człowiek mieszkający, np.; w pustelni, natomiast obecnie stan ten odnosi się również do jednostek zamieszkujących w społeczeństwie. Samotność
można, zatem rozumieć, jako odrębność, brak poczucia więzi,
przynależności. Mamy wtedy do czynienia z podejściem logicznym
do tej problematyki. Podchodząc natomiast do niej w sposób praktyczny należy podkreślić, iż samotność występuje, jako poczucie
bądź uczucie osamotnienia. Znaczenia te niewątpliwie wiążą się ze
sobą, gdyż odrębność od pozostałych członków społeczeństwa może, choć nie musi, wywołać u jednostki poczucie osamotnienia, jednakże przynależność do grup społecznych nie gwarantuje braku
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tego uczucia1. Osamotnionym jest natomiast człowiek „niemający
poparcia, pomocy ze strony innych”2.
Osoby samotne za J. Gajdą można podzielić ze względu na
stan cywilny a mianowicie:
1. Osoby samotne z wyboru – kiedyś osoby te były określane,
jako „stary kawaler”, „stara panna”, obecnie używa się określenia
single. Do osób samotnych z wyboru należą również duchowni i
zakonnice.
2. Osoby samotne z przyczyn losowych – jednostki, które w
skutek zdarzeń losowych utraciły swoją drugą połówkę i są
wdowcem/wdową, bądź są sierotami (sieroctwo naturalne i
biologiczne).
3. Osoby, które powróciły do życia samotnego – są to osoby,
które rozwiodły się ze swoim partnerem/partnerką, bądź zostały
przez niego/nią porzucone, opuszczone3.
Kryterium stanu cywilnego, jako określenie samotności jednak
nie odzwierciedla rzeczywistego aspektu tego pojęcia, gdyż wiele
osób żyje w związkach nieformalnych. Ponadto samotność wiąże się z
subiektywnym odczuciem jednostki, a wymiar bycia, bądź też nie w
związku z kimś nie koniecznie świadczy o odczuwaniu osamotnienia
przez daną osobę. Pisze o tym również J. Gajda, który stwierdza, że
„samotność może być również efektem ukrywanej świadomości wyższego rzędu, np. braku kontaktu intelektualnego z partnerem”4.
Samotność, zatem jest zjawiskiem bardziej złożonym, na które
mogą wpływać różnego rodzaju przyczyny:
1. Społeczne – istotną rolę pełni tu wykształcenie, opinia w
środowisku, uroda, sytuacja społeczno zawodowa, materialna oraz
miejsce zamieszkania. Czynniki te wpływają bezpośrednio na ilość
i jakość interakcji z innymi członkami społeczeństwa.
Por. P. Parszutowicz, O pojęciu samotności i uczuciu osamotnienia, [w:] Zrozumieć samotność. Studium Interdyscyplinarne, P. Domerecki, W. Tryburski
(red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2008, s. 164.
2 E. Wierzbicka (red.), Słownik współczesnego języka polskiego, t.1, Wyd. Reader’s Digest, Warszawa 1998, s. 691.
3 Por. J. Gajda, Wartości w życiu człowieka. Prawda. Miłość. Samotność, Wydawnictwo
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1997, s. 189.
4 Tamże, s. 192.
1
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2. Psychologiczne – samotne mogą być osoby dotknięte m. in.
kompleksem niższości, nieumiejące nawiązywać nowych
kontaktów, poszukujące wygórowanego ideału miłości. Istotne
znaczenie odgrywa tu osobowość jednostki, gdzie introwertycy są
bardziej narażeni na samotność niż ekstrawertycy.
3. Kulturowe – przyjęte w środowisku wzory, wartości i
normy współżycia mogą być przyczyną wyobcowania jednostki5.
Przyczyny te jednakże najczęściej przenikają się między sobą,
gdyż trudnym byłoby stwierdzenie, iż wystąpienie wyłącznie jednej z nich sprawiło, że jednostka jest samotna.
Obecnie nawiązywanie nowych znajomości staje się bardzo
trudne, ponieważ ludzie ukierunkowani są na realizację swoich
celów co doprowadza do izolacji od innych. Izolację tę można dostrzec na ulicach gdy coraz więcej osób odgradza się od świata zewnętrznego poprzez zakładanie słuchawek na uszy.
Coraz częściej opierają się na wielości interakcji nie natomiast
na ich jakości, co przejawia się głównie w Internecie do, którego
przenoszona jest coraz większa liczba relacji międzyludzkich.
Wpływa to w dużym stopniu na osłabienie się bezpośrednich relacji. Problem stanowią również nadmiernie popularne rozmowy za
pomocą smsów czy innych komunikatorów Internetowych w których istotnym jest przekazywanie treści przy użyciu jak najmniejszej ilości znaków. Doprowadza to do nieumiejętności budowania
dłuższych, bogatych w słownictwo wypowiedzi.
Samotność niewątpliwie jest zjawiskiem złożonym definiowanym w różnych aspektach, w związku, z czym na potrzeby niniejszego artykułu zostało przyjęte, iż samotność jest to subiektywne
uczucie jednostki, sprowadzające się do poczucia, iż nie ma wokół
niej osób bliskich, którym chciałaby się zwierzać z problemów i
słuchać ich rad, z którymi chciałaby przebywać i przy których czułaby się bezpiecznie.
2. Sposoby na walkę z samotnością
Jak zostało przedstawione uwarunkowań powstania samotności jest wiele w związku, z czym nie powinien budzić zdziwienia
5

Tamże, s. 188.
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fakt, iż sposobów na walkę z samotnością również można wyróżnić
kilkadziesiąt. Oczywiście lista ta wciąż jest otwarta, ponieważ każdy człowiek może odkryć własny, indywidualny sposób na uporanie się z samotnością. Dana metoda w stosunku do jednych jednostek będzie skuteczna, natomiast w stosunku do innych może być
niewystarczająca.
W artykule tym uwaga zostanie skupiona na samotności wynikającej z nieumiejętności i trudności jakie ma jednostka w komunikowaniu się z innymi członkami społeczeństwa. Nie chodzi tu
jedynie o nieumiejętność formułowania wypowiedzi, ale również o
przekaz niewerbalny, czy też nie umiejętność znalezienia interesujących partnerów do rozmów.
2.1. Praca nad nieśmiałością
Osobami samotnymi często są jednostki nieśmiałe, którym
nawiązywanie relacji z innymi sprawia trudności. Jest to uciążliwe,
ponieważ przełamanie się jest niekiedy bardzo ciężkie, wymaga
odwagi, która bardzo pomaga w nawiązywaniu przyjaźni. Przełamywanie się natomiast powoduje, że poczucie samotności maleje6.
Istnieje kilka rodzajów nieśmiałości w zależności od tego
gdzie i w jaki sposób się ona objawia. Pierwszą jest nieśmiałość sytuacyjna związana z miejscem, w którym przebywa dana jednostka. Drugą jest nieśmiałość, którą można odczuwać w obecności poszczególnych ludzi, np.; bardzo atrakcyjnych, mądrych, bogatych.
Trzecim powodem gorszego samopoczucia mogą być pewne imprezy, ponieważ hałas i tłum ludzi nie są akceptowanym przez
niektórych sposobem rozrywki7. O ile z wymienionymi dotąd rodzajami samotności można w łatwy sposób sobie poradzić, o tyle w
przypadku nieśmiałości związanej z pewnymi zdarzeniami z przeszłości nie jest już to takie proste.
Jednostka na początku powinna uświadomić sobie, iż nauczono ją nieśmiałości, oraz przeanalizować jak do tego doszło. Analiza
sytuacji z dzieciństwa bądź młodości, która sprawiła, iż ta cecha
Por. B. Dudzicz, Poradnik dla kobiet, Wyd. Dobry eBook, Kraków 2011, s. 20.
Por. T. Lake, Samotność. Jak sobie z nią radzić. Wyd. „Książka i Wiedza”,
Warszawa 1993, s. 36-37.
6
7
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pojawiła się u jednostki, może spowodować, że dana osoba zrozumie tę sytuację i spojrzy na nią inaczej. Leczenie nieśmiałości wynikającej z doświadczeń życiowych jest długotrwałe, gdyż nieśmiałość utrwalała się przez znaczny okres czasu, przez co wyzbycie się
jej nie nastąpi szybko. Nieśmiałość ponadto sprawia, iż jednostka
niekiedy nie podejmuję działań, czego potem żałuje. Narastający
gniew na samą siebie powoduje spadek samooceny jednostki, dlatego też ważnym jest czasami dać upust emocjom, co może dać zaskakująco pozytywny rezultat8.
Nieśmiałość niewątpliwie utrudnia nawiązywanie kontaktów
z innymi ludźmi, dlatego też istotnym jest odnalezienie odwagi w
sobie, aby stawić się jej czoła. Początkowe przełamywanie się może
doprowadzi z biegiem czasu do otwarcia się na innych oraz podniesienia samooceny danej osoby.
2.2. Nawiązywanie relacji
Komunikacja jest przekazem informacji bezpośrednim lub pośrednim między dwiema jednostkami. Powszechnie do komunikowania się wykorzystywane są różne urządzenia takie jak: telefon
stacjonarny, telefon komórkowy, smart fon, laptop, tablet oraz
komputer stacjonarny. Komunikacja za pomocą tych urządzeń jest
możliwa w każdym miejscu i w każdym czasie. O ile w przypadku
pośrednich rozmów między dwoma bądź trzema osobami można
jeszcze mówić o konkretnym nadawcy informacji i jej odbiorcy, o
tyle w przypadku Internetu, m. in. portali społecznościowych
nadawca informacji, często nie wie, do kogo tak dokładnie adresuje
daną wiadomość (można by rzec „do wszystkich), natomiast wielość odbiorców powoduje, anonimowość co może ułatwić komunikację osobie nieśmiałej, która czuje się bezpieczniej.
Użytkownik Internetu jest nie tylko biernym odbiorcą informacji w nim zamieszczanych, ale również staje się jego twórcą.
Zamiarem twórców takiej koncepcji było danie internautom możliwości dużej ilości interakcji9. Jednostki, zatem mogą dzielić się
Por. Tamże, s. 32-34.
Por. P. Frankowski, A. Junej, Serwisy społecznościowe. Budowa, administracja i
modernizacja, Wyd. Helion, Gliwice 2009, s. 9-10.
8
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przemyśleniami, doświadczeniami, czy też własnym życiem z innymi nie wychodząc z domu. Interakcje stają się łatwiejsze, nie
wymagają już bezpośredniego kontaktu, przez co są m. in. śmielsze
i częstsze, gdyż niekiedy jednostki nawiązują kontakt z osobami, z
którymi komunikowały się tylko raz.
Nieumiejętność nawiązywania nowych znajomości, jako jeden
z elementów psychologicznych przyczyn powstawania samotności
nabiera, zatem nowych cech, gdyż jednostka umie nawiązywać i
utrzymywać kontakty z innymi, jednak tylko te „wirtualne”, natomiast problem pozostaje na dłużej w „realnym” świecie w bliższych kontaktach z ludźmi.
W celu pokonania samotności człowiek powinien starać się
otworzyć na ludzi go otaczających. Krótka rozmowa w autobusie,
na mieście, na zakupach czy w kolejce do kasy może spowodować,
iż dana osoba stanie się śmielsza, co z kolei wpływa na jej poczucie
pewności siebie. Takie „ćwiczebne” nawiązywanie rozmów z osobami w codziennym życiu sprawia, iż jednostce nie sprawia potem
większego problemu rozmowa z osobą, która wzbudziła jej zainteresowanie. Ponadto zawsze można „przypadkowo” nawiązać rozmowę z kimś, kto w przyszłości stanie się bliskim dla danej osoby.
2.3. Komunikacja niewerbalne
Jak twierdzi T. Lake komunikowanie ma na celu zarówno
uzyskanie wzajemnego kontaktu jak również jego uniknięcie dzięki
zachowaniu bardziej aktywnemu lub biernemu, w związku, z czym
osoby chcące nawiązać relacje z inną jednostką powinny nie tylko
skupiać się na przekazie werbalnym, ale i tym niewerbalnym. Zachowanie się podczas rozmowy z drugim człowiekiem jest istotne,
ponieważ osoba samotna, może nie dostrzegać tego, że jej zachowanie, bądź postawa może odstraszać innych, mimo, iż nie chce
sprawiać takiego wrażenia. W celu udoskonalenia komunikowania
jednostka powinna zwracać uwagę na:
1. Ruchy ciała – sposób chodzenia, stania, siadania dostarcza
wielu informacji na temat nastawienia danej osoby, np.; osoba ze
skrzyżowanymi rękami prezentuje postawę zamkniętą, przez co
inni, nawet nieświadomie, mogą nie chcieć kontynuować z nią
rozmowy. Sposób poruszania się może spowodować, że inni będą
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uważać jednostkę za pewną siebie. Osoby samotne natomiast
prezentują zazwyczaj postawę osoby cierpiącej, która wskazuje na
niechęć do kontaktów z innymi ludźmi. W celu zmiany tej postawy
jednostka powinna uświadomić sobie jak ważna jest umiejętność
przedstawiania odczuć za pomocą wyrazu twarzy. Efektem
długotrwałej samotności jest nieruchomienie twarzy, co powoduje
z biegiem czasu, że osoby nie zmieniają mimiki nawet wtedy, kiedy
tego pragną. Oczywiście istotna jest również gestykulacja, która u
ludzi nieśmiałych nie występuje bądź wydaje się sztuczna i
niezręczna, natomiast przedstawianie emocji przez gesty jest
istotne w procesie komunikowania się. Ostatnim elementem ruchu
ciała są ruchy synchroniczne. Kiedy osoba nieświadomie
dostosowuje swoje gesty do gestów rozmówcy przez co uzyskuje
się odczucie porozumienia. Dzięki tym ruchom można dostrzec,
czy rozmówca jest zainteresowany tym, co dana jednostka mówi.
2. Wzajemny kontakt wzrokowy, – gdy dwoje ludzi
utrzymuje kontakt wzrokowy, tworzy się między nimi kontakt,
analogiczny do kontaktu dotykowego. Oczywiście spojrzenia będą
inne w przypadku obcych sobie osób, znajomych i dobrych
przyjaciół, jednakże w każdym z tych przypadków, kontakt
wzrokowy będzie oznaczał uwagę, jaką poświęcają sobie jednostki.
Wzajemny
kontakt
wzrokowy
umożliwia
rozmówcom
odczytywanie wyrazu twarzy i zorientowaniu się, co do
zainteresowania, jakie wzbudzają i sami okazują.
3. Dotyk – najpopularniejszą formą dotyku między osobami
sobie obcymi jest podanie dłoni. Miejsce dotyku może być rożne w
zależności od tego, z kim dana osoba się spotyka, może to być jak
już wcześniej wspomniano uścisk dłoni, bądź pocałunek w
policzek, gdy osoba jest jednostce bliska. Dla osób samotnych jest
to jeden z najbardziej drażliwych aspektów komunikowania się.
4. Sposoby mówienia – nie zawsze wypowiedziane słowa
mają takie samo znacznie, często ton głosu, bądź szybkość
wypowiadanych słów może je zmieniać. Na podstawie głośności,
szybkości i intonacji mówienia można ocenić typ osobowości, jaki
dana jednostka prezentuje.
5. Przestrzeń i bliskość – istnieje naturalna odległość
zapewniająca komfort rozmowy. Najlepiej pamiętać, aby
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utrzymywać z rozmówcą od 1 do 1, 5 metra odległości, dzięki
czemu żadna ze stron nie będzie czuła się skrępowana.
6. Stosowanie rekwizytów – zarówno wyglądem jak i strojem
jednostki wyrażają swoją osobowość. Schludny wygląd sprawia, że
osoba częściej jest wciągana do rozmowy, niż osoba niedbająca o
wygląd zewnętrzny10.
Komunikacja niewerbalna wpływa na to jak daną jednostkę
odbierają inni członkowie społeczeństwa. Osoba samotna, niestarająca się zmienić sprawia wrażenie osoby niedostępnej, niechętnie
nawiązującej interakcje, w związku, z czym inni omijają ją. Zmiana
nastawienia jest trudna, jednakże istotnym jest podejmowanie wysiłku, mającego na celu prezentowanie postawy otwartej i pozytywnie nastawionej do innych. Początkowa kontrola zachowania
będzie stawała się coraz łatwiejsza, aż w końcu wejdzie w nawyk
jednostki.
2.4. Otwarcie na ludzi
Niekiedy osoby, które posiadają znajomych również czują się
opuszczone i samotne. Czekają, aż ktoś zadzwoni, zaproponuje
wspólne spędzenie czasu. Oczekują od innych, że zwrócą na nich
uwagę, nie podejmując przy tym samemu wysiłku wyjścia do nich
z propozycją wspólnego spotkania.
Osoby czujące się samotnie powinny próbować przyciągnąć
do siebie ludzi. Warto jest wyjść pierwszym z propozycją umówienia się z innymi na spotkanie np.; do kina, kawiarni, spacer bądź
poprzez zaproszenie znajomych do siebie. Rozmowy z osobami, z
którymi jednostka się zna jest niewątpliwie prostsza niż w przypadku osób obcych, dlatego też łatwiej jej jest nawiązać bliższą relację11.
Spędzanie czasu samotnie w domu może tylko wzmagać poczucie osamotnienia. Długi brak kontaktów z innymi sprawia, że
jednostka się od nich „odzwyczaja”, przez co powrót do spotkań

Por. T. Lake, Samotność. Jak sobie z …, s. 40-55.
Por. Jak pokonać samotność, http://www.tipy.pl/artykul_1334,jak-pokonacsamotnosc,9.html – dane z dnia, 27.10.2014r.
10
11
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staje się coraz trudniejszy. Należy jednak się przemóc, ponieważ
może się okazać, że to znajomi czekali, aż ktoś się do nich odezwie.
2.5. Zagospodarowanie czasu wolnego
W pokonaniu samotności może pomóc danej osobie znalezienie sobie zajęcia, które nie będzie wymagało ścisłych więzi pomiędzy konkretnymi osobami, a które będzie sprawiać jej przyjemność.
Może to być udział w zajęciach typu, np.; kursy językowy, malarski, rękodzieło, itp. Dana osoba może udać się na nie sama i przy
okazji poznać nowe osoby. W każdym mieście znajdują się stowarzyszenia bądź organizacje skupiające wokół siebie osoby zainteresowane danym zagadnieniem. Wiele takich klubów organizuje inne
przedsięwzięcia, wszystko zależy od jego specyfiki, te najbardziej
znane organizują integracyjne ogniska, festyny. Niektórym może
się wydawać, iż w danym mieście nie ma takich miejsc, warto jednak jest ich poszukać, dzięki czemu jednostka dowie się jak wiele
takich organizacji jest w jej mieście oraz które są najbliższe jej zainteresowaniom12.
Przykładem takiego klubu są kluby sportowe, znajdujące się
w każdym mieście. Wartym jest podkreślenie, iż uprawianie sportu
poprawia samopoczucie, ponieważ pozwala pozbyć się negatywnych emocji. Nie koniecznie trzeba od razu zapisywać się do klubu,
można czasami pójść na zajęcia fitness bądź siłownie, albo po prostu przebiec się po parku czy poćwiczyć w domu13. Sport wpływa
nie tylko na zdrowie fizyczne, ale i psychiczne w związku, z czym
osoby nie tylko samotne, ale nieumiejące poradzić sobie ze stresem
i nagromadzającymi się problemami powinny zastanowić się nad
taką formą odreagowania w trudnych sytuacjach.
Innym sposobem na zagospodarowanie sobie czasu przez
osoby samotne jest np.; zapisanie się do wolontariatu. Bycie wolontariuszem sprawia, że jednostka pomaga innym a zarazem sobie.
Pomoc innym sprawia przyjemność, poprawia samopoczucie, a

12
13

Por. B. Dudzicz, Poradnik dla kobiet, …, s. 34-35.
Por. Tamże, s. 39.
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świadomość, że jest się potrzebnym innym ludziom może motywować do dalszego działania14.
Są to tylko niektóre z możliwości zagospodarowania sobie
czasu. Ważne jest tylko to, aby jednostka znalazła sobie takie hobby, które będzie działało na nią budująco. Istotne również w tych,
aktywnościach jest to, że człowiek nie potrzebuje kolegi bądź koleżanki żeby zapisać się do klubu, na zajęcia sportowe czy do wolontariatu. To czy podejmie się tych działań zależy tylko od niego, jednak dzięki nim będzie miał możliwość oderwania się od dnia codziennego i poznania osób podzielających jego zainteresowania.
2.6. Pomoc psychologa
Do tego momentu zostały omówione sposoby radzenia sobie z
samotnością przez osoby, które chcą się z niej wyrwać i które co
ważniejsze podejmują ku temu działania. Inną sytuacją jest, gdy
brak zrozumienia i akceptacji ze strony innych oraz poczucie bycia
niepotrzebnym może sprawiać jednostce ból, powodować przygnębienie, które może doprowadzić do depresji. Depresja wpływa
na izolację od innych. Z takiej samotności człowiek może wyjść jedynie poprzez zmianę nastawienia do własnej osoby. Jest to zadanie trudne i najczęściej długotrwałe, ale przynoszące rezultaty.
Zwykle nieodzowna jest tu pomoc psychologa, który pomoże jednostce na inne spojrzenie na siebie i świat ją otaczający15.
3. Uniwersalny „lek” na samotność?
Relacje między ludźmi są bardzo istotne, ponieważ poczucie
samotności najczęściej wiąże się z brakiem wsparcia i pomocy ze
strony innych. Chodzi tu o relacje przyjacielskie, gdy dana osoba
ma pewność, że może polegać na innym człowieku. Owszem niektórzy ludzie mogą powiedzieć, że mają wielu znajomych, spotykają się z wieloma osobami, jednak jak już wcześniej wspominano od
„ilości” znajomych ważniejsza jest, „jakość”, o czym zapominamy.
Trzymając się tych określeń można stworzyć charakterystykę osób,
Por. Jak pokonać samotność, http://www.tipy.pl...,– dane z dnia, 27.10.2014r.
Por. Bogusław Borys, Oblicza samotności, idn.org.pl/gdansk/ptsr/html/19borys.htm – z dn. 30.10.2014r.
14
15
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z którymi wchodzimy w interakcję, od osób najmniej istotnych w
naszym życiu do osób najważniejszych, dzięki którym dana jednostka nie będzie czuła się samotna.
1. Znajomy/znajoma – „taki, którego zna się osobiście lub z
widzenia”16. Mogą, zatem to być zarówno osoby, z którymi
umawiamy się na wspólne wyjście jak również osoby, których
osobiście nie znamy tylko często spotykamy, widujemy. Można,
zatem uznać, iż osób takich wokół jednostki jest wiele, jednak
relacje, jakie ją z nimi łączą są bardzo słabe.
2. Kolega/koleżanka, kumpel/kumpela – „ktoś, kto wspólnie
z kimś pracuje, uczy się, razem spędza czas”17. Stosunki
koleżeńskie łączą jednostkę z osobami, z którymi ma częste
kontakty (częstsze niż ze znajomymi). Jednostka ma mniej kumpli
niż znajomych, jednakże relacje między nimi są częstsze jak
również silniejsze.
3. Przyjaciel/przyjaciółka – „osoba połączona z kimś bliskimi
serdecznymi więzami, pozostająca z nim w przyjaźni, darząca do
zaufaniem. Ktoś, kto ukazuje komuś lub czemuś swoje uczucia,
bezinteresownie wspierając kogoś lub coś”18. Przyjaciel to osoba
godna zaufania, która zawsze służy swoją pomocą. Relacje między
jednostką a przyjacielem są bardzo trwałe, lecz ich ilość jest bardzo
ograniczona.
Zestawienie to pomija relacje rodzinne celowo, ponieważ to nie
pokrewieństwo tworzy bliskość między jednostkami tylko ich stosunek do siebie. Członkowie rodziny tak naprawdę powinni być przyjaciółmi danej osoby, na których zawsze może liczyć i którzy zawsze
udzielą jej wsparcia i pomocy. Relacje rodzinne natomiast w obecnych
czasach ulegają coraz większej degradacji, w związku, z czym osoba
spoza rodziny może być dla kogoś bliższa niż jej członek.
Jak już było podkreślane niejednokrotnie samotność wynika z
faktu, że przy jednostce nie ma osób, na które mogłaby liczyć w
każdej sytuacji, nie ma przyjaciół. Nie chodzi tu o codzienne spoty-

E. Wierzbicka (red.), Słownik współczesnego…, t. 2, s. 663.23-59.
Tamże, t.1, s. 389.
18 Tamże, t. 2, s. 199.
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kanie się i rozmowy, tylko raczej o pewność, że można na kogoś
liczyć, kto nigdy nie zawiedzie oraz będzie wsparciem.
Nie istnieje uniwersalny sposób, który sprawi, że nikt nie będzie czuł się samotny, jednakże przyjaźń może spowodować, że
mniej osób będzie nią dotkniętych, bądź, jeżeli dojdzie do takiej
sytuacji zawsze znajdzie się osoba, która pomoże jednostce uporać
się ze smutkiem i problemami.
4. Wnioski
Samotność jest subiektywnym uczuciem każdego człowieka,
dlatego też niekiedy trudnym jest dostrzeżenie, czy dana jednostka
jest nią dotknięta czy też nie. Niewątpliwym jednak jest fakt, że
samotność dotyka coraz większą liczbę ludzi mieszkających zarówno w małych skupiskach wiejskich, jak również w dużych
aglomeracjach miejskich.
Samotność jest zjawiskiem złożonym, trudnym w początkowym etapie do zauważenia oraz może dotknąć każdego człowieka.
Jego przyczyny jak i objawy są różne, natomiast w zaawansowanym stadium może wywoływać depresję, dlatego też istotnym stało się poznanie sposobów na jej pokonanie.
Jak zostało podkreślone na początku artykułu każdy człowiek
jest inny, przez co każdy może przechodzić samotność we własny
specyficzny sposób. Ważne jest to, aby jednostka podejmowała
trud wyjścia z tego negatywnego stanu poprzez pokonanie swoich
wewnętrznych słabości jak np.; nieśmiałość, wstydliwość, obawy,
lęki, niepewność. Istotne staje się już nie tylko poznawanie innych
osób, ale i umiejętności komunikowania się z nimi twarzą w twarz,
kiedy ważne są czynniki niewerbalne. Często ludzie nie zdają sobie
nawet sprawy jak ich zachowanie, postawa, mina czy gestykulacja
wpływają na postrzeganie ich osoby przez innych.
Osoby samotne powinny starać się same wychodzić do ludzi.
Wykazywać zdrowe zainteresowanie, chęć niesienia pomocy i zrozumienia. Dzięki uczestnictwu w zajęciach dodatkowych, stowarzyszeniach, wolontariacie czy też poprzez uprawianie sportu, poszerzać krąg znajomych i stopniowo budować bliższe relacje. Niekiedy w celu pokonania samotności nieodzowna staje się pomoc
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specjalisty, psychologa, terapeuty, który umożliwi jednostce uporać
się z problemami i spojrzeć na siebie w inny, pozytywny sposób.
Na zakończenie chciałabym dodać, że najważniejszymi wartościami w życiu jest kochająca i dobra rodzina, wiara i przyjaciele,
jeżeli o każdy z tych elementów będziemy dbać, nigdy nie poczujemy się opuszczeni i samotni. Starajmy się zatem o to, aby inni
czuli nasze wsparcie a sami również będziemy je uzyskiwać.
Streszczenie:
W artykule zostały podjęte rozważania na temat sposobów
walki z samotnością. Autor wymienia m. in. takie metody jak: pokonanie nieśmiałości, budowanie nowych relacji z innymi członkami społeczeństwa, panowanie nad komunikacją niewerbalną,
otwarcie się na ludzi oraz poszukiwania form spędzania czasu
wolnego w sposób aktywny. Metody te przynoszą rezultaty wyłącznie w okolicznościach, gdy jednostka dokłada starań by wyjść z
samotność, w sytuacji gdy nie potrafi podjąć tych działań, nieodzowną pomocą może okazać się stosowna terapia u specjalisty.
Na zakończenie autorka podkreśla, że najważniejszymi wartościami w życiu jest rodzina, wiara i przyjaciele, ponieważ dbałość
o każdy z tych elementów sprawi, iż jednostka nie poczuje się
opuszczona i samotna.
Słowa klucze: samotność, wyjście z samotności, nieśmiałość,
przyjaźń, terapia.
Summary:
Overcoming Loneliness
The article discusses the ways to combat loneliness. The author mentions such methods as: overcoming shyness, building new
relationships with other members of the society, controlling nonverbal communication, opening up to people and searching for active ways of spending free time. These methods produce results
only when the individual strives to come out of loneliness. If he or
she cannot take these actions, the help of an appropriate therapy
specialist may prove to be indispensable. In conclusion, the author
emphasizes that the most important values in life are family, faith
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and friends, because caring about each of those elements will stop
the individual from feeling desolate and lonely.
Key words: loneliness, coming out of loneliness, shyness,
friendship, therapy.
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Netografia:
8. Borys B., Oblicza samotności, idn.org.pl/gdansk/ptsr/html/19borys.htm – z dn. 30.10.2014r.;
9. Jak pokonać samotność, http://www.tipy.pl/artykul_1334,jak-pokonacsamotnosc,9.html – dane z dnia, 27.10.2014r.;
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Dariusz Kolano (KU Słowacja)

Czy człowiek niepełnosprawny musi być skazany na samotność?
Na jednym z portali istnieje następujący wpis: Jestem niepełnosprawnym facetem. Mam 28lat. Zawsze byłem sam ponieważ żadna dziewczyna mnie nie chciała. Nie ma co ukrywać, że życie z taką osobą jak ja to
udręka. Poznałem ostatnio dziewczynę i zakochałem się w niej. Jest taka
śliczna, mądra, wyrozumiała, wrażliwa, potrafi docenić drugiego człowieka,
uczuciowa, jest również bogata. Wiem, że ona na pewno się że mną nie zwiąże. Nie będę próbował nic robić bo wiem, że czeka mnie ponowne rozczarowanie. Jak przestać o niej myśleć i się w niej kochać? To bardzo nieszczęśliwe dla
mnie uczucie1.
Problem samotności nie dotyczy tylko osób niepełnosprawnych. Z pewnością w ich przypadku nabiera szczególnego wymiaru, staje się dodatkowym dramatem i tak już dotkniętych przez los
ludzi. Jest to jednak zjawisko, które w jakimś stopniu dotyczy każdego z nas. Zdarzają się w życiu sytuacje, w których zostajemy
zdani na własne siły. Brak drugiego człowieka, który potrafiłby nie
koniecznie zrozumieć, pomóc, ale zwyczajnie być obecnym. Samotność odczuwamy dotkliwiej zwłaszcza wtedy, gdy otaczają nas
tłumy znajomych, bliskich niekiedy najbliższych, a dystans emocjonalny jest znacznie dalszy niż fizyczny. Pojawiające się uczucia
alienacji, zobojętnienia czy chłodu spychają nas na margines aktywności społecznej i poczucia bycia potrzebnym. Cóż dopiero
mówić o osobach, które będąc aktywne społecznie nabyły niepełnosprawność i ich życie uległo radykalnej zmianie?
Poczucie samotności, jak wskazują badania, towarzyszy większości osób niepełnosprawnych2. W pierwszym okresie na ogół towarzyszy im intensywna troska otoczenia. Z czasem zaś następuje
okres normalizacji wzajemnych relacji i w konsekwencji pozostają
zostawiani sami sobie lub osobom najbliższym, dla których stają się
wielkim ciężarem. Transformacja ustrojowa przyniosła szereg
http://f.kafeteria.pl/temat/czy-osoby-niepelnosprawne-sa-skazane-nasamotnosc-p (12.10.2014).
2 Por. S. Kowalik, Psychologia rehabilitacji, WAiP, Warszawa 2007, s. 16.
1
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zmian politycznych, społecznych. Zmienia się także stosunek do
osób niepełnosprawnych. Jednak zachodni styl życia stał się na tyle
atrakcyjny, że coraz bardziej zapominamy o fundamentalnych zadach współżycia w społeczeństwie zbudowanym na chrześcijańskiej aksjologii3. Widok osoby niepełnosprawnej nie musi wywoływać sensacji ani obaw ze strony społeczeństwa. Mimo postępujących w tej materii zmian świadomościowych, ciągle jednak spotykamy się z różną reakcją na ich obecność w urzędach, kawiarniach,
koncertach. A przecież chrześcijanie nie tylko wezwani są do pomocy materialnej czy fizycznej, lecz odpowiedzialni są za zbawienie, doprowadzenie do Boga innych. Istotą tego posłannictwa jest
bycie dla drugiego, w naszym przypadku, niepełnosprawnego
człowieka drugim Chrystusem (por. Łk 5, 17-26). Czy we właściwie
spełnianej misji apostolskiej każdego z nas było by miejsce na samotność? Samotność własną i drugiej osoby?
Osoby niepełnosprawne, zwłaszcza z nabytą niepełnosprawnością, muszą na nowo uczyć się żyć. Dotyczy to nie tylko ich subiektywnego stosunku do otaczającej rzeczywistości, ale także relacji najbliższych w stosunku do nich samych. Często bywa tak, że
paradoksalnie trudniej jest zaakceptować niepełnosprawność człowieka nią dotkniętego otoczeniu niż im samym. Wynika to z braku
wiedzy jak zachować się w obecności osoby niepełnosprawnej, czy
i jak się angażować. Być może także z lęku, który zdrowych w konfrontacji z niepełnosprawnością wprowadza w bezradność. Musimy znać granice między współczuciem a litością, naturalną reakcją
a udawaniem. Przytłoczenie całą tą sytuacją powoduje niekiedy
irracjonalność we współżyciu z taką osobą w codziennych kontekstach. Ową nienaturalność relacji niepełnosprawni odbierają jako
nieprawdziwy świat współżycia, zamykając się i pozostając sami ze
swą innością.
W Polsce liczbę osób niepełnosprawnych szacuje się na ponad
pięć milionów. To ponad 10% populacji. Uwzględniając ludzi bezpośrednio stykających się z niepełnosprawnymi, można bez większego
ryzyka określić, iż około 25% polaków na co dzień styka się z niepełnoPor. W. Kędzior, Wychowanie katolickie we współczesnej rodzinie polskiej. Szanse
i zagrożenia, „Pedagogika Katolicka”, Nr 7 2(2010), ss. 127-136.
3
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sprawnością4. Aż trudno sobie wyobrazić, że co druga osoba niepełnosprawna czuje się samotna bądź osamotniona w swoim kalectwie. I
z pewnością nie chodzi tutaj o samotność fizyczną, gdyż jest to po
prostu niemożliwe. Wśród osób niepełnosprawnych istnieje
ogromna liczba tych, którzy dobrze sobie radzą w swym kalectwie.
Nie wymagają szczególnej opieki. Pracują, zawierają związki małżeńskie, aktywnie uczestniczą w życiu politycznym, społecznym, religijnym. Są ewangelizatorami, działają w stowarzyszeniach a także pomagają bardziej potrzebującym. Ale są i tacy, nad którymi trzeba pochylić się w sposób szczególny. Wymagają całodobowej opieki, pomocy w najprostszych, codziennych życiowych czynnościach. Specyfika ich niepełnosprawności wymaga stałej obecności innych. Niepełnosprawni, jak wspomniałem, nie oczekują od ludzi zdrowych litości, ale
chcą mieć równe szanse, chcą integracji, chcą mieć możliwość działania. Takie spojrzenie na niepełnosprawność zmniejsza ryzyko alienacji
i pozostawania na marginesie życia społecznego. Pokonywanie samotności to nie tylko likwidacja przeszkód, pokonywanie kolejnych
barier ale przede wszystkim usuwanie ograniczeń w sferze duchowej
osoby niepełnosprawnej, które ograniczają także kontakt z Chrystusem. Zdarza się, że rozgoryczenie własną, niekiedy beznadziejną sytuacją konfliktuje osobę niepełnosprawną z Bogiem. Ileż słyszy się nie
raz pretensji właśnie do Boga za los, jaki ją spotkał. Osamotnienie w
takim patrzeniu doprowadza do jeszcze głębszej niszy psychicznoduchowej, której skutkiem niekiedy bywają akty samobójcze.
Ewangelie w wielu miejscach ukazują stosunek Jezusa do osób
niepełnosprawnych (zob. Mk 2, 1-12; 3, 1-6; 7, 31-37; 8, 22-26; Łk 14, 16; J 5, 1-18; 9, 1-12). Chrystus zawsze traktował ich jak pełnowartościowe osoby, ograniczone jedynie czasowo niedomaganiami ciała lub
ducha5. Doskonałym przykładem w naśladowaniu Jezusa był św. Jan
Paweł II, który w sposób szczególny taktował cierpienie i osoby nim
dotknięte. W pierwszą niedzielę Adwentu, 3 grudnia 203 roku obchodzony był w Rzymie Jubileusz Niepełnosprawnych a także dzień
im poświęcony przez ONZ. Wtedy to Jan Paweł II sprawował Mszę
Por. Jan Paweł II, Musicie być mocni! Drogowskazy Jana Pawła II dla niepełnosprawnych, Wałbrzych 2008, s. 7.
5 Por., tamże, I. Dec, Słowo wstępne, s. 8.
4
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św. w bazylice św. Pawła za Murami, gdzie zgromadzonych było ponad 7 tysięcy niepełnosprawnych z wielu krajów świata a także 4 tysiące ich opiekunów. Cała liturgia została tak przygotowana, że niepełnosprawni nie tylko bezpośrednio zgromadzili się wokół ołtarza
ale śpiewały chóry złożone z niepełnosprawnych, posługiwali w liturgii a wielu koncelebrantów sprawowało liturgie na wózkach inwalidzkich. Tym wzruszającym wydarzeniem Papież pokazał jak ważne
dla Kościoła są osoby niepełnosprawne. W homilii Jan Paweł II bardzo wyraźnie podkreślił, że „(…) Kościół zobowiązuje się, że będzie
stawał się dla was bardziej gościnnym domem. Wiemy, że inwalida –
osoba jedyna i niepowtarzalna, obdarzona taką samą jak inni nienaruszalną godnością – potrzebuje nie tylko opieki, ale także miłości. Wyraża się ona przez akceptację, szacunek i dążenie do integracji od
chwili narodzin, przez okres dojrzewania aż po wiek dorosły, aż do
trudnego momentu, którego wielu rodziców oczekuje z lękiem jako
chwili rozstania z dziećmi, które zostaną bez nas (…). Swoją obecnością potwierdzacie, że inwalidztwo oznacza nie tylko potrzebę pomocy, ale jest także bodźcem i wezwaniem. Oczywiście, jest także prośbą
o pomoc, ale bardziej jest jeszcze prowokacją dla ego izmów indywidualnych i zbiorowych; jest wezwaniem do poszukiwania wciąż nowych form braterstwa6.
Nauczanie Jana Pawła II jest fundamentalnym źródłem w pokonywaniu poczucia osamotnienia o odrzucenia zarówno przez
osoby niepełnosprawne jak i ludzi zdrowych. Właściwie daje on
wykładnię jak żyć, by zacierać te granice, które odzierają każdego
człowieka z jego przyrodzonego prawa jakim jest godność osoby
ludzkiej7. Warto tutaj przytoczyć słowa Papieża skierowane do
swego przyjaciela, umierającego księdza Józefa Tischnera. Jego refleksja może stać się punktem wyjścia nad rozważaniem przeżywania cierpienia przez które, człowiek ostatecznie do sam musi
odpowiedzieć sobie na jego sens. Jan Paweł II pisał: „Cierpienie
ludzkie, cierpienie nieoczekiwane, cierpienie, które mówi Bogu
6 Jan Paweł II, Homilia Kościół jest dla was gościnnym domem, Watykan 3 grudnia 2003.
7 Por. W. Kędzior, Postawy wychowawców i młodzieży wobec praktyk zagrażających duchowości chrześcijańskiej, „Pedagogika Katolicka”, Nr 6 (1/2010), ss. 143-154.
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„dlaczego?” – to księga Hioba. Rozmówcy Hioba źle odpowiadali
na jego pytania. Odpowiedzi adekwatnej udzielił dopiero Chrystus.
Między pytania Hioba a odpowiedź Chrystusa została też od jakiegoś czasu wpisana Twoja egzystencja (…). Staramy się więc zachować pełne głębokiego przejęcia milczenie. I prosimy Chrystusa,
aby On sam mówił. Bo tylko On ma słowa życia wiecznego”8.
Człowiek nie musi być sam, nawet gdy pozornie wydaje się nim
być. W chwilach największej próby pozostaje z nim Jezus Chrystus.
Przecież On sam doświadczył osamotnienia nie tylko w Ogrodzie
Oliwnym tuż przed pojmaniem (por. Łk 22, 30-46; Mk 14, 32-42; Mt
36-46), ale w chwili konania na krzyżu, w chwili największego
cierpienia (zob. Mt 17, 46; 15, 34).
Każdy, kto styka się z osobą niepełnosprawną musi mieć świadomość, iż cierpienie jest i będzie tajemnicą. Tajemnicą zarówno dla
cierpiącego jak i dla ludzi zdrowych. W nim należy odkrywać obszary, które są niewypowiedzialne, nienazywalne. Dotyczy to także
aspektu samotności, która niekoniecznie musi być dramatyczna. I nie
będzie, jeśli my, ludzie pełnosprawni nie będziemy stawali się mistrzami i nauczycielami rzeczywistości poznanej teoretycznie. Cynizm
i tanie pocieszenie pogłębi jeszcze bardziej przestrzeń samotności.
Przed niepełnosprawnością trzeba stanąć w pokorze i miłości. Wtedy
znika poczucie opuszczenia i samotności. Niepełnosprawni o ile potrafią swą ułomność godnie przezywać, bardziej niż inni mobilizują
siebie i innych do otwarcia się na Boga. Dzięki doświadczeniu jakie
przynosi choroba, potrafią spojrzeć na siebie i otaczającą rzeczywistość ze spokojem, z szacunkiem dla godności człowieka i z głębokim
przekonaniem, że poza wartościami materialnymi istnieją jeszcze inne, ważniejsze i cenniejsze9. Są to wartości intelektualne, moralne,
religijne, społeczne, transcendentne, duchowe – niezbędne w rozwoju
zintegrowanej osobowości.
Stosunek do niepełnosprawności, by nie była powodem samoalienacji, musi zmieniać się przede wszystkim u samych niepełnosprawnych. Jest to niewątpliwie żmudny i długotrwały proces, wyList Jana Pawła II do księdza Józefa Tischnera, napisany 3 lipca 1999r., i
opublikowany w TP 2001, Nr 26.
9 Por. K. Osińska, Twórcza obecność chorych, PAX, Warszawa 1983, s. 22.
8
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magający obecności otoczenia i jego w nim uczestnictwa. Swego czasu
Jan Paweł II w wywiadzie udzielonym Andre Frossardowi, wyznał,
że jego stosunek do cierpienia i ludzi nim dotkniętych z biegiem lat
ulegał stopniowej przemianie. W młodości, przyznał, widok cierpiących bardzo go onieśmielał, nie wiedział jak ma się zachować, co powiedzieć. Spotykając się z nimi, przekonywał się stopniowo, a potem
definitywnie, że pomiędzy ich cierpieniem, jako faktem obiektywnym, ich własna, osobista świadomością swojej niepełnosprawności,
zachodzą relacje zupełnie nieoczekiwane. „Miałem przed sobą człowieka – mówił papież – który stracił wszystko w Powstaniu Warszawskim, sam zaś pozostawał przykuty do łóżka, jako ciężki inwalida. I ten człowiek zamiast skarżyć się na swój los, mówi mi „jestem
szczęśliwy”. Nawet nie pytałem dlaczego. Zrozumiałem bez słów, co
się musiało dokonać w duszy mojego rozmówcy, jak mógł przebiegać
ten proces – a przede wszystkim: Kto mógł go w nim dokonać. Odtąd
spotykałem się z cierpiącymi bardzo często odwiedzając ich po domach, w szpitalach – często trafiałem na ślady tego samego procesu…”10. Zatem punktem wyjścia w stosunku do osób niepełnosprawnych Jana Pawła II było wpierw jego osobiste doświadczenie ich
obecności. Potem pojawia się refleksja naukowa nad niepełnosprawnością, której podstawy stanowiły założenia chrześcijańskiej antropologii. Postrzega ona osobę niepełnosprawną jako w pełni wartościowego człowieka. Osoba niepełnosprawna, także wtedy gdy zraniony
jest jej umysł lub zaburzona zdolność postrzegania czy rozumienia,
jest podmiotem w pełni ludzkim, mającym święte i niezbywalne prawa przynależne każdemu człowiekowi11. Osoba niepełnosprawna jest
zatem pełnoprawnym i pełnowartościowym członkiem społeczności
ludzkiej a zwłaszcza Kościoła, w którym zajmuje szczególne miejsce.
Jako członkowie tej wspólnoty musimy pochylić się z mądrością i szacunkiem nad tajemnicą cierpienia ludzkiego. Nad tajemnicą niepełno-

D. Dajmud, Jan Paweł II i cierpienie, prasa.wiara.pl (12.10 2014).
Por. Międzynarodowe Sympozjum Kongregacji Nauki Wiary, Godność i
prawa osoby z upośledzeniem umysłowym, Watykan 7-9 stycznia 2004 r., [w:] W.
Kędzior, Postmodernistyczna koncepcja wychowania nowego człowieka XXI wieku,
„Studia scientific Facultatis Paedagogicae”, Universits Catholica Rużomberok,
4/2012, ss.73-81.
10
11
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sprawności. Wówczas nie może być mowy o alienacji, opuszczeniu i
samotności osób niepełnosprawnych.
Niepełnosprawność stawia osobę nią dotkniętą w niecodziennej
rzeczywistości. W sferze psychicznej takiej osoby sytuacje wywołane
niepełnosprawnością, zwłaszcza tą nabytą niespodziewanie mogą
powodować stany, prowadzące do samowykluczania się i ostatecznie
zamknięcia we własnym cierpieniu. Pojawiają się zniechęcenie, nużenie czy przygnębienie. Nastawienia lękowe wprowadzają w stany
depresyjne, które mogą powodować niekiedy tendencje samobójcze.
Pogłębiający się egocentryzm, wzmożona potrzeba doznawania ciągłej troski i opieki, a także dotkliwa w niektórych przypadkach chorobliwa tęsknota za najbliższymi, powoduje ograniczanie zainteresowań, apatię i zobojętnienie prowadzące do niezrozumienia a nawet
opuszczenia przez najbliższych.
W dzisiejszym świecie zdominowanym przez hedonizm i zaślepionym ulotnym i przemijającym złudnym pięknem, osoba niepełnosprawna może, a niekiedy, słusznie popada w skrajną krytykę otoczenia, stawia wygórowane wymagania w stosunku do niego, dotkliwie i często przesadnie odczuwa doznanie krzywdy społecznej
prowadzącej do apriorycznej niechęci do każdej formy pomocy ze
strony różnego typu wspólnot. Obawy utraty pracy (czy raczej niemożność jej podejmowania w dzisiejszej rzeczywistości), rozbicia rodziny, pozbawienia szans i perspektyw zawodowych wpychają niepełnosprawnego w czarną dziurę samotności.
W sferze duchowej oznaką przeżywanej przez niepełnosprawnego samotności jest najczęściej tendencja oddalenia się od Boga i
wspomniany już bunt przeciw Niemu. Urata wiary w Bożą Opatrzność powoduje zagubienie dalszego sensu egzystencji i brak zrozumienia wartości i celowości cierpienia. Rzeczywiście, dla osoby tracącej wiarę cierpienie staje się niedorzecznością i absurdem. Bez odniesienia się do ewangelicznego sensu cierpienia, osoba niepełnosprawna może balansować pomiędzy życiem a śmiercią, realizmem a obłędem. Wiara pozwala osobie cierpiącej łatwiej znosić swe cierpienie.
Uczy cierpliwości, także troski o innych (chociażby poprzez ofiarowanie swego cierpienia Bogu za kogoś), uwrażliwia na cierpienie innych, uczy dobroci, współczucia i miłości. Człowiek nie potrafiący
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kochać, bez względu na to czy jest niepełnosprawny, czy zdrowy,
ostatecznie pozostaje w kokonie własnej samotności.
Postawy wobec własnej niepełnosprawności odgrywają znaczącą rolę w uczestnictwie w życiu społecznym . Osoba niepełnosprawna
może przeżywać swoją niepełnosprawność na dwa sposoby. Może
przyjąć postawę twórczą lub pasożytniczą. Pierwsza prowadzi do
aktywnej obecności społecznej. Druga alienuje. Przy współudziale
ludzi zaangażowanych w pomoc niepełnosprawnym, osoba nią dotknięta ze swej niepełnosprawności może uczynić czynnik rozwojowy. Zamykając się w sobie może skapitulować i ostatecznie ponieść
życiową porażkę. Przeżywanie niepełnosprawności jest trudnym procesem, wymagającym wszechstronnego wysiłku. Proces ten w czasie
kształtuje osobę niepełnosprawną w taki sposób, w jaki on przebiega.
Dotyczy nie tylko jej samej ale nie jest obojętny także dla środowisk i
ludzi z którymi się ona styka. W procesie tym tworzą się różne postawy. K. Osińska wyodrębniła w swych badaniach dwie zasadnicze
grupy postaw12:
1.Postawy altruistyczne, czyli twórcze:
- dawca, samarytanin, pomocnik, konspirator, poszukiwacz,
żołnierz, artysta, bohater;
2.Postawy egoistyczne, czyli pasożytnicze:
- biorca, hipochondryk, malkontent, „zasłużony”, statysta, żebrak, zawodowiec, świętoszek.
Dawca. W postawie twórczej niepełnosprawny widzi w swej
niepełnosprawności źródło świadczenia na rzecz innych. Potrafi spostrzegać w swoim otoczeniu innych cierpiących i ich przeżycia. Potrafi dzielić się własną dobrocią, doświadczeniem, serdecznością, mądrością, życzliwością. Bardziej zauważa innych, pozbawiony zachowań egoistycznych, ratujący pokrzywdzonych. Często nie zdaje sobie
sprawy z tego, jak bardzo jest potrzebny innym. To taki ktoś, kto potrafi się modlić i rozumie sens modlitwy.
Samarytanin. Umiarkowanie ocenia stan swej niepełnosprawności i zdaje sobie sprawę, że stanowi ona tylko pewną część jego życia. Umie być rzeczowy, opanowany, zaradny, cierpliwy. Rozważny
wobec choroby własnej i innych. Umie słuchać innych, skupiony, li12
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czy się z opinią i prośbami innych ludzi i skutecznie potrafi podjąć
także za kogoś decyzję. W sytuacji zagrożenia potrafi ratować zdrowie i życie innych ludzi. Umie dobierać środki działania tak, by nie
ranić innych, nie wprawiać nikogo w zakłopotanie.
Pomocnik. Pozytywnie akceptuje własne kalectwo i poddaje się
słusznym decyzjom diagnostyczno-leczniczym. Współdziała w procesie rehabilitacji i wytrwale zmierza do poprawy swego stanu. Potrafi
obiektywnie i prawdziwie spojrzeć na sytuację innych niepełnosprawnych. Pomaga w przekonywaniu do aktywności innych chorych. Pomaga dostrzegać innym upośledzonym nowe wartości i horyzonty. To ktoś, kto potrafi odnaleźć innym sens wiary w Boga poprzez swoją chorobę.
Konspirator. To taki niepełnosprawny, który zdaje sobie sprawę
ze swego kalectwa i jest to prawdziwa ocena. Świadomy swej niepełnosprawności, silniej niż inni przeżywa swoje problemy. Mimo to nie
tworzy ze wykorzystuje swej sytuacji do osiągania dodatkowych
przywilejów, tanich korzyści. Nie chce i nie umie prosić innych o pomoc. Nie uzewnętrznia zbytnio swej niepełnosprawności. Cierpi,
współczując innym i staje się przykładem dla innych chorych i swego
otoczenia.
Poszukiwacz. Człowiek zainteresowany swoją niepełnosprawnością. Potrafi poszukiwać nowych form rehabilitacji, przystosowania
czy wiedzy. Obserwuje innych niepełnosprawnych i ich otoczenie.
Pozytywnie nastawiony na zmiany i nowe elementy w radzeniu sobie
z niepełnosprawnością. Dzięki własnej inicjatywnie odnajduje sens
swego cierpienia. Jest człowiekiem lubianym, chętnie widzianym i
odwiedzanym. Ceniony przez innych niepełnosprawnych, zaciekawiający swoją osobowością i postawą ludzi zagubionych, samotnych
w swej chorobie i związanych z nią problemach.
Żołnierz. Śmiało i energicznie patrzący na siebie. Odważnie
ocenia swą niepełnosprawność. Dzielnie znosi jej konsekwencje. Potrafiący dodawać innym odwagi i zachęca do podejmowania trudnych wyzwań. Potrafi odważnie stanąć przy umierających i towarzyszyć aż do końca. Swoją postawą budzi otuchę, nadzieję, poczucie solidarności w chorobie i niepełnosprawności. W wielu trudnych
sytuacjach życia.
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Artysta. Niepełnosprawny o postawie czynnej, potrafiący dostrzec w swej niepełnosprawności możliwości przetwarzania chorobowych doznań w nowe, dotąd nieodkryte wartości. W niepełnosprawności widzi nie tylko cierpienia ale również zjawisko wymagające akceptacji, sytuację ciekawą, prowokującą do refleksji filozoficznych. Ze swej niepełnosprawności czyni materię do nadania jej artystycznych kształtów. Potrafi swe cierpienie przeobrazić w estetykę,
piękno – uśmiech, radość, pogodę ducha… Tam gdzie się pojawia
zaszczepia optymizm, harmonię i nadzieję. To ktoś, o kimś można
powiedzieć, że jest „człowiekiem z Bożej łaski”.
Bohater. Nie rzadko spotykamy dzisiaj niepełnosprawnych, którzy potrafią być ważnymi politykami, sportowcami, naukowcami,
geniuszami… Cechuje ich nieprzeciętność w kalectwie. Postawa, którą można uznać za heroizm. Cechuje ich silne oddziaływanie na otoczenie i umiejętność wewnętrznego przekształcania zwykłych możliwości w czyny niezwykłe. Potrafią wydobywać nieprzeciętne możliwości ze swych dotkniętych chorobą osobowości. Są to ideowcy, wyprzedzający swoją epokę. Potrafią zgromadzić rzesze ludzi wokół
siebie ze względu na te właśnie walory. Gdy ich ideowość znajduje
swe źródło w wierze, w Bogu – są oni w stanie wówczas osiągnąć
szczyty duchowości, chrystocentryczny heroizm, czyli świętość.
Postawy negatywne, pasożytnicze osób niepełnosprawnych są
najczęstszym przyczynkiem do ich alienacji, osamotnienia i klęsk życiowych. Wśród nich można wyróżnić takie jak13:
Biorca. Cierpiący, postrzegający w swej niepełnosprawności
źródło wszelkiego rodzaju możliwych świadczeń ze wszystkich możliwych stron i źródeł. Jest człowiekiem nieczułym, nie potrafiącym
zrozumieć innych, nie dostrzegający bardziej od siebie skrzywdzonych i potrzebujących. Tacy ludzie mają wykształcony doskonale instynkt chwytny i potrafiący pozyskiwać dla siebie wszystko co się da.
Ten typ człowieka potrafi pasożytować na łatwowierności i dobroci
innych. Na ich doświadczeniu i mądrości. Ciągle zanudzający otoczenie własnymi sprawami, problemami, niekiedy urojonymi historiami,
licząc na litość i współczucie w celu realizacji naiwnie rozumianych
własnych interesów. Potrafi zabierać innym ich cenny czas. Zanudza13
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jący swym własnym pseudodoświadczeniem. Taki człowiek wcześniej czy później pozostanie sam, gdyż radykalnie zrazi do siebie nawet najbliższe osoby.
Hipochondryk. Niepełnosprawny pozostający w stałej dyspozycyjności do chorowania, do stałej tendencji bycia traktowanym jako
chory, mimo, iż ma się niekiedy zupełnie dobrze. Często zakłamany
w ocenie własnej niepełnosprawności, domagający się ciągłego zainteresowania i pomocy otoczenia. Cechuje go nieumiarkowaność, brak
opanowania, nierzeczowość, nierozwaga. Nie potrafi pomóc innym w
trudnym procesie rzeczywistego cierpienia. Otaczający go zdrowi
ludzie z czasem tracą do niego cierpliwość i gdy rzeczywiście stanie
przed poważnymi problemami, traci wiarygodność wśród otoczenia,
które może odmówić mu pomocy. Pozostawiony samemu sobie może
popaść w osamotnienie i poważne tarapaty życiowe.
Malkontent. Niepełnosprawny nie potrafiący pozytywnie zaakceptować swego cierpienia. Świadomie i konsekwentnie odmawiający
fachowej pomocy, leczenia. Posiadający własne sposoby leczenia i
koncepcje radzenia sobie z niepełnosprawnością. W dziedzinie leczenia i postępowania ze swą niepełnosprawnością siebie uważa za najwyższy autorytet, superfachowca, specjalistę. człowiek krytykujący
wszystko i wszystkich. Nie potrafiący zaakceptować nawet największych ekspertów. Nikomu nie towarzyszy w chorobie i nie pomaga.
Posiada o sobie wielkie mniemanie. Zrażający radykalnie swoje otoczenie, zniechęcający słuchających go. Stopniowo staje się całkowicie
wyobcowany ze środowiska. Mimo samotności nie jest w stanie wyciągać właściwych wniosków, czyli pomóc przede wszystkim sobie.
Zasłużony. Głośno manifestuje swą niepełnosprawność. Zawsze
eksponujący ją, zwłaszcza na tle innych niepełnosprawnych. Lubi robić wokół siebie wiele zamieszania, wrzasku i zgiełku. Często używający teatralnych gestów, słów. Stwarza niesamowite i dziwne sytuacje,
by zwrócić na siebie uwagę. Często przebywa w placówkach leczniczych, sanatoriach, co pozwala mu na uznawaniu siebie za doświadczonego i autorytatywnego eksperta w dziedzinie chorowania. Swe
doświadczenie potwierdza eksponowaniem śladów po przebytych
zabiegach, operacjach. Taki typ niepełnosprawnego jest niebezpieczny dla siebie i innych chorych a przez środowisko służby zdrowia
niechętnie akceptowany. Gdy otoczenie odkrywa jego słabości, nie537

odwracalnie traci autorytet i towarzystwo. Sam pozostaje ze swoimi
„zasługami”.
Statysta. Chory, którego postawa wobec swej niepełnosprawności jest bierna. Bardzo łatwo ulega wpływom otoczenia. Nie posiada
własnej opinii i chętnie podpiera się cudzymi argumentami i doświadczeniem. Niechętnie i z oporem poddaje się zabiegom leczniczym. Nie jest samodzielny zarówno w myśleniu jak i działaniu. Nic i
nikt go nie obchodzi. Nie przejmuje się cierpieniem innych. Często
cechuje go bezbarwność, bezmyślność. Człowiek bez wyrazu i oblicza. Pasywny, wyznający zasadę „świętego spokoju”. Swą postawą
nuży otoczenie i zniechęca innych do działania nawet w jego dobrze
pojętym interesie. Otoczenie zmęczone jego obojętnością, najczęściej
odchodzi. Pozostaje sam, także pasywny w swej samotności.
Żebrak. Człowiek, który wobec swej niepełnosprawności przyjmuje postawę ucieczki, tchórzowsko-ekonomiczną. W swej ułomności
nie chce lub nie potrafi zdobyć się na wysiłek, na walkę o lepszą
sprawność czy powrót do zdrowia. Ze swej choroby czerpie wymierne dochody. Stara się o różnego rodzaju zapomogi, świadczenia socjalne, renty. Potrafi wzbudzać u innych uczucie litości, współczucia
dla swego losu, wykorzystując przy tym ich wrażliwość i dobro. Nie
chce walczyć, próbować pracować. Liczy na zapomogi w przekonaniu, że się mu należy więcej od innych. Niechętnie adaptuje się społecznie ukrywając się za parawanem choroby. Nie umie poradzić sobie z trudnościami życia w swej niepełnosprawności. Ciężary z nią
związane spycha na najbliższych, obarczając ich dodatkowo tym, co
sam mógłby wykonać. Wykorzystuje chętnie każdego, kto posiada
jakieś wpływy. Liczy na protekcję, szukając coraz to nowych liczących
się znajomych. Swoją postawą wzbudza odrazę w otoczeniu. Często
jest unikany, zbywany i narażony na słuszne osamotnienie.
Zawodowiec. Niezmienny w schematycznym myśleniu i postrzeganiu rzeczywistości. Opiera się na wypracowanych działaniach
w swej długotrwałej niepełnosprawności. Nie potrafi wydobyć żadnych możliwości twórczych ze swej sytuacji życiowej. Bez polotu i
inwencji. Posiada ustalony, standardowy model wygodnego dla siebie sposobu życia. Hermetyczny na inne, nowe bodźce. Zadomowiony w swoim świecie niepełnosprawności, egocentryk ogarnięty nieodwracalnie smutkiem, biernością i pesymizmem. Człowiek żyjący w
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nierealnej wizji swej egzystencji, w nierzeczywistym obrazie samego
siebie. Nawet po znaczącej poprawie stanu swego zdrowia, nie wierzy stwarzając sobie wygodny azyl. Taki typ staje się uciążliwy dla
otoczenia, które widzi w nim społecznego pasożyta. Sam skazuje się
na samotność.
Świętoszek. Samego siebie traktuje jak bohatera, przypisując sobie czyny niezwykłe. Swą obłudę ukrywa za szczytnymi hasłami, patetycznym tonem, ładnymi sloganami. To człowiek kreujący się na
wyjątkową personę, będąc jednocześnie dosyć przeciętną osobowością. Często swą niepełnosprawność przetransponowuje na mesjanizm, a swe cierpienie ofiaruje Bogu za określone i nazwane sprawy,
dbając przy tym, aby odpowiednio to nagłośnić. Człowiek o obłudnej
postawie i perwersyjnym nastawieniu u wielu ludzi może wzbudzać
błędną ocenę heroiczności w cierpieniu. Z czasem wychodzi na jaw
jego prawdziwe oblicze, niestety często kosztem cudzych krzywd i
strat nie tylko materialnych, ale i moralno-duchowych. Jest to bardzo
niebezpieczny typ, gdyż tacy ludzie bywają powodem odejścia od
Boga ludzi Go szukających długo i wytrwale.
Jak zatem zaradzić z samotnością ludzi chorych, niepełnosprawnych? Istotną kwestią jest ich własna postawa. Lecz najważniejszą nasz stosunek do nich, bez względu na wymienione pozytywne i negatywne postawy niepełnosprawnych. Podstawową
wskazówką niech będą rady ewangeliczne, które udzielał Chrystus
w swych „Błogosławieństwach”14. Chrystus błogosławi tym, którzy
się smucą, cierpią, łakną i pragną sprawiedliwości, są ubodzy itd.
(por. Mt 5,4). Jeżeli nawet z ludzkiego punktu widzenia sytuacja
niepełnosprawnych jest upokarzająca, tragiczna a nawet beznadziejna, to właśnie z tego ewangelicznego punktu widzenia, jest
zupełnie odmienna. Wręcz uprzywilejowana – jak twierdził święty
Jan Paweł II15. Chorzy niepełnosprawni, jak pisał św. Paweł, w

14 Por. W. Kędzior, Błogosławieństwa ewangeliczne istotą katolickiego wychowania, [w:], J. Zimny. R. Król, (red.), Wartości drogą ku wzrastaniu, Katedra
Pedagogiki Katolickiej. Akademia Pedagogicznych Nauk Ukrainy. Katolicki
Uniwersytet w Rużomberku, Stalowa Wola – Kijów – Rużomberk 2012, ss. 73-81.
15 Przemówienie do chorych wygłoszone w Krakowie 9 czerwca 1979r.
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swoich członkach dopełniają tego, czego „nie dostawa cierpieniom
Jezusa Chrystusa” (por. Kol 1, 24).
Człowiek niepełnosprawny nie jest i nie musi być skazany na
samotność. My, osoby pełnosprawne musimy jako współwierzący,
współobywatele, politycy i wolontariusze, studenci i wykładowcy,
ojcowie i matki, zapewnić niepełnosprawnym pełne uczestnictwo w
życiu społecznym, w tym ich obecność na rynku pracy, w posłudze w
Kościele, w naszych uczelniach i szkołach. Pomóc w uzyskiwaniu
kwalifikacji i umiejętności zawodowych. Tworzyć dla nich przystosowane miejsca pracy. Przede wszystkim patrzeć na nich oczyma
Chrystusa, który w każdym cierpiącym widział swego brata. Także i
my musimy dostrzegać w nich „brata naszego Boga”, a wtedy pytanie
postawione w tytule tego artykułu okaże się czysto hipotetyczne.
Streszczenie
Problem samotności nie dotyczy tylko osób niepełnosprawnych. Z pewnością w ich przypadku nabiera szczególnego wymiaru, staje się dodatkowym dramatem i tak już dotkniętych przez los
ludzi. Jest to jednak zjawisko, które w jakimś stopniu dotyczy każdego z nas. Poczucie samotności, jak wskazują badania, towarzyszy
większości osób niepełnosprawnych. W pierwszym okresie na ogół
towarzyszy im intensywna troska otoczenia. Z czasem zaś następuje okres normalizacji wzajemnych relacji i w konsekwencji pozostają zostawiani sami sobie lub osobom najbliższym, dla których stają
się wielkim ciężarem.
Osoby niepełnosprawne, zwłaszcza z nabytą niepełnosprawnością, muszą na nowo uczyć się żyć. Dotyczy to nie tylko ich subiektywnego stosunku do otaczającej rzeczywistości, ale także relacji najbliższych w stosunku do nich samych. Często bywa tak, że
paradoksalnie trudniej jest zaakceptować niepełnosprawność człowieka nią dotkniętego otoczeniu niż im samym. Wynika to z braku
wiedzy jak zachować się w obecności osoby niepełnosprawnej, czy
i jak się angażować. Być może także z lęku, który zdrowych w konfrontacji z niepełnosprawnością wprowadza w bezradność.
Każdy, kto styka się z osobą niepełnosprawną musi mieć świadomość, iż cierpienie jest i będzie tajemnicą. Tajemnicą zarówno dla
cierpiącego jak i dla ludzi zdrowych. W nim należy odkrywać obsza540

ry, które są niewypowiedzialne, nienazywalne. Dotyczy to także
aspektu samotności, która niekoniecznie musi być dramatyczna. I nie
będzie, jeśli my, ludzie pełnosprawni nie będziemy stawali się mistrzami i nauczycielami rzeczywistości poznanej teoretycznie. Cynizm
i tanie pocieszenie pogłębi jeszcze bardziej przestrzeń samotności.
Przed niepełnosprawnością trzeba stanąć w pokorze i miłości. Wtedy
znika poczucie opuszczenia i samotności. Niepełnosprawni o ile potrafią swą ułomność godnie przezywać, bardziej niż inni mobilizują
siebie i innych do otwarcia się na Boga.
Postawy wobec własnej niepełnosprawności odgrywają znaczącą
rolę w uczestnictwie w życiu społecznym. Osoba niepełnosprawna
może przeżywać swoją niepełnosprawność na dwa sposoby. Może
przyjąć postawę twórczą lub pasożytniczą. Pierwsza prowadzi do aktywnej obecności społecznej. Druga alienuje. Przy współudziale ludzi
zaangażowanych w pomoc niepełnosprawnym, osoba nią dotknięta ze
swej niepełnosprawności może uczynić czynnik rozwojowy.
Człowiek niepełnosprawny nie jest i nie musi być skazany na
samotność. My, osoby pełnosprawne musimy jako współwierzący,
współobywatele, politycy i wolontariusze, studenci i wykładowcy,
ojcowie i matki, zapewnić niepełnosprawnym pełne uczestnictwo w
życiu społecznym, w tym ich obecność na rynku pracy, w posłudze w
Kościele, w naszych uczelniach i szkołach. Pomóc w uzyskiwaniu
kwalifikacji i umiejętności zawodowych. Tworzyć dla nich przystosowane miejsca pracy. Przede wszystkim patrzeć na nich oczyma
Chrystusa, który w każdym cierpiącym widział swego brata.
Summary
Sick man there is lonely?
The problem of loneliness not only for people with disabilities.
The sense of loneliness, as research indicates that the majority of people with disabilities accompanied by. People with disabilities, especially with acquired disabilities, need to relearn to live. This applies
not only their subjective relation to the surrounding world, but also
the relationship coming towards them alone.
Attitudes towards their disability play a significant role in participation in social life. Anyone who comes into contact with a person
with a disability must be aware that the suffering is and will remain a
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mystery. Attitudes towards their disability play a significant role in
participation in social life. A disabled person can live their disability in
two ways. May adopt a creative attitude or parasitic. The first leads to
an active social presence. The second alienates. With the participation
of the people involved in helping the disabled, the person affected by
it with their disability can make developmental factor.
We, the people without disabilities we as believers, fellow citizens, politicians and volunteers, students and teachers, fathers and
mothers, to ensure the full participation of disabled people in society,
including their presence in the labor market, in the ministry of the
Church, in our universities and schools.
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Dominika Sieńko (KUL)

Samotność ludzi starszych i sposoby jej przeciwdziałania
„Ludzie starzy pomagają nam mądrzej spojrzeć na ziemskie wydarzenia,
Ponieważ dzięki życiowym doświadczeniom zyskali wiedzę i dojrzałość.
Są strażnikami pamięci zbiorowej, a więc mają szczególny tytuł, aby być
wyrazicielami wspólnych ideałów i wartości, które są podstawą i regułą
życia społecznego. Wykluczyć ich ze społeczeństwa znaczy w imię +
Nowoczesności pozbawionej pamięci odrzucić przeszłość, w której zakorzeniona jest
teraźniejszość”
Z listu Jana Pawła II „Do moich Braci i Sióstr – ludzi w podeszłym wieku”

Wstęp
Populacja wieku starczego z roku na rok się powiększa. Problem człowieka starego jest obecnie poważnym wyzwaniem państwa w zakresie socjalno-opiekuńczym i materialnym. Jest on niezwykle ważny, chociażby dlatego, że kiedyś dotyczyć będzie każdego z nas. Państwo powinno gwarantować ludziom starszym szacunek, uwolnienie od trosk materialnych i zasłużony odpoczynek.
Polska , przeszła w ostatnich latach do zespołu krajów demograficznie starych. ”Polskie normy demograficzne za granicę starości ustaliły wiek 60 lat. W tym wypadku wskaźnik przekraczający
poziom 12% oznacza starzenie się społeczne, a przekroczenie 15%
wskazuje na zaawansowaną starość. W 1992 roku Polska plasowała
się na 17. miejscu w Europie i na 20. na świecie, jeśli chodzi o udział
ludzi w wieku 65 lat i więcej w ogólnej strukturze społecznej, ze
wskaźnikiem 10,5%. Tak więc społeczeństwo nasze przekroczyło
próg zaawansowanej starości demograficznej1.
Starość jest naturalnym okresem w życiu człowieka. Starzenie
się, jest nieuchronne. Ludzie którzy dożywają sędziwego wieku nie
budzą zdziwienia . Okazuje się jednak, że starość stanowi poważny
problem we współczesnym społeczeństwie. Wiek XX i XXI, to okres
wielkich zmian zarówno społecznych jak i obyczajowych. Ludzie
starsi różnią się od młodego pokolenia innym spojrzeniem na

1

G. Orzechowska, Aktualne problemy gerontologii społecznej, Olsztyn 2001, s.13.
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świat. Ci pierwsi nauczeni życia zgodnie z tradycją, młodzi zaś dużą część swojego życia skupiają wokół telewizora i Internetu.
Dla ludzi starszych ważna jest świadomość bliskości drugiego
człowieka. Wpływa to korzystnie na stan emocjonalny. Niestety nie
wszyscy mogą liczyć na wsparcie ze strony rodziny. Wielu starców
jest zupełnie samotnych. Nie mają nikogo bliskiego na kogo mogliby liczyć i darzyć zaufaniem. Często to dzieci w pogoni za pieniądzem i zajęci własnym życiem zapominają o swoich rodzicach. Coraz częściej „usuwają” ich z rodziny poprzez oddanie do Domu
Pomocy Społecznej. Zakładają mniemając, że jest to idealne miejsce
z zapewnioną fachową opieką bytową i medyczną. Zapomina się
jednak, że ludzie którzy tam trafiają ogarnia strach, lęk i poczucie
ogromnego osamotnienia i nieprzydatności.
Należy pamiętać, że wiek podeszły, nie oznacza końca życia,
wręcz przeciwnie może oznaczać pełne z niego korzystanie. W tych
ludziach tkwi potencjał, który można wykorzystać. My młodzi możemy się od starszych wiele nauczyć i przede wszystkim otoczyć
ich miłością i zrozumieniem.
1. Samotność i jej wymiary.
Samotność, to zjawisko którego nikt nie chciałby doświadczyć.
Jest to stan emocjonalny kryjący się głęboko w człowieku. Ludzie
boją się tego uczucia i starają się przed nim uciec, jednak czasami
samotność jest zwyczajnie nieunikniona. Fenomenem samotności
zajmuje się wielu naukowców z całego świata. Problem tkwi w tym
co należałoby czynić, aby skutecznie zapobiegać temu zjawisku i
jak pomóc takim ludziom?
Samotność, to pojęcie bardzo zbliżone do osamotnienia. Wielu
ludzi używa tych pojęć zamiennie. Samotność, jest stanem obiektywnym, charakteryzującym brak kontaktu z rodziną lub też innymi osobami. Osamotnienie to z kolei stan subiektywny, z którym
może się wiązać na przykład utrata bliskiej osoby. „Samotność, to
stan psychiczny odczuwania braku bliskiej osoby lub towarzystwa,
oraz opuszczenia przez innych ludzi, bądź życie w izolacji od innych osób, bez bliskich, rodziny, przyjaciół czy znajomych”2. Istnie2
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A. A. Zych, Słownik gerontologii społecznej, Warszawa 2001, s. 192.

je wiele różnych przyczyn samotności. Wielu ludzi w wieku podeszłym cierpi na samotność. W sytuacjach, gdy sami nie mogą odnaleźć sensu swojego życia, nie czują się przydatni, ani nie mogą być
aktywni, bardzo potrzebują oparcia i optymizmu innych.
Samotność ma wiele wymiarów. Może wystąpić w każdym
okresie życia człowieka , począwszy od dzieciństwa, skończywszy
na starości. Każdy czasami spotyka się z odrzuceniem, brakiem
akceptacji i zrozumienia zarówno ze strony rodziny, przyjaciół jak i
społeczeństwa. Samotność, okazuje się jednak czasami potrzebna.
To moment przeznaczony na osobiste działania i przemyślenia.
Samotność ludzi starych jest smutna3. „Przekraczając próg starości (lub – co na to samo w zasadzie wychodzi – wieku emerytalnego), ma się już zazwyczaj dorosłe dzieci, które zdążyły założyć
podwaliny własnego, samodzielnego życia. Coraz mniej w nim pozostaje miejsca dla rodziców, zwłaszcza w przypadkach, w których
nie łączy wspólne gospodarstwo domowe, coraz więcej zaś czasu
pochłaniają własne sprawy zawodowe oraz przyjemności i obowiązki towarzyskie. Jednocześnie – w miarę przesuwania się
wzdłuż osi chronologicznej wieku – maleją szanse ludzi starych na
możliwość utrzymywania stosunków z rówieśnikami. Niektórych
już dawno zabrakło, innych życie poprowadziło odmiennymi torami, pewna zaś część wieloletnich przyjaciół i współpracowników
tak już jest uwikłana we własne kłopoty i troski, że nie ma ani
ochoty, ani, ani tez zdrowia na żadne spotkania towarzyskie”4.
2. Pojęcie osamotnienia w literaturze.
Osamotnienie jest uczuciem uniwersalnym. Odczuwane jest
przez ludzi w różnym wieku . Z osamotnieniem możemy spotkać
się wszędzie: w domu rodzinnym, w domu pomocy społecznej, w
szpitalu, a jej przyczyny mogą być różne : odrzucenie, starość, choroba, niepełnosprawność. „Osamotnienie jest brakiem kontaktu z
innymi ludźmi oraz z sobą samym, samotność natomiast jest wyłącznym obcowaniem z sobą samym , jest koncentracją uwagi wy-

3
4

S. Klonowicz, Oblicza starości, Warszawa 1979, S.196-201.
Tamże, s. 196-197.
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łącznie na sprawach swojego wewnętrznego świata”5. Częstymi
przyczynami osamotnienia i izolacji osób starszych jest śmierć
współmałżonka lub innych członków rodziny, przyjaciół, także
osłabienie, a nawet całkowite zerwanie więzów rodzinnych.
„Starość” i „starzenie się”, to pojęcia współzależne. W literaturze
psychogerontogicznej „starość” określana jest najczęściej jako stan lub
też etap w życiu człowieka, „starzenie się” natomiast jako proces. Każdy z nas wie, że starość jest nieunikniona. Wszyscy się starzejemy. Jest
to zjawisko naturalne i jasne dla wszystkich. Starość to etap rozwoju
osobniczego, który występuje po okresie dojrzałości6. „Starość jest naturalnym, kolejnym etapem życia człowieka. Jest nieubłagalnym ludzkim przeznaczeniem. Może ona przebiegać w różny sposób i mieć różne oblicza. Tak różne, jak różni są ludzie. Może być w miarę pogodna i
aktywna, ale także smutna, uciążliwa i samotna”7. J. Szczepański „wyróżnia w życiu człowieka świat zewnętrzny i wewnętrzny. Starość jest
zjawiskiem świata zewnętrznego. Świat wewnętrzny nie zna starości.
O tym jacy jesteśmy, decyduje projekcja świata wewnętrznego w świat
zewnętrzny”8.
A. Kamiński, wyróżnia 3 fazy starości:
1. Rozpoczynająca się starość – niemal wszystkie osoby
poniżej 60 r. ż , można zaliczyć do sprawnych
2. Wczesna starość – to okres mniej więcej między 75-80 r. ż.
3. Starość sędziwa – zaczyna się koło 80 r. ż, czasem po 85 r. ż9.
Mówiąc o starości nie sposób ominąć takich pojęć jak: wiek
biologiczny, kalendarzowy, psychologiczny, społeczny, ekonomiczny oraz socjalny.
„Wiek biologiczny, określa ogólną sprawność i żywotność organizmu człowieka i jest bardzo zindywidualizowany. Określa się
go za pomocą wskaźników biochemicznych, biologicznych, antropologicznych itp.[…]

J. Szczepański, Sprawy ludzkie, Warszawa 1988, s. 21.
G. Orzechowska, Aktualne problemy gerontologii społecznej, Olsztyn 2001, s. 11.
7 Tamże, s. 5.
8 Tamże, s. 12.
9 A. Kamiński, Funkcje pedagogiki społecznej, Warszawa 1972, s.312-313.
5
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Wiek kalendarzowy, stanowi liczba przeżytych lat. Według
demografów francuskich za początek starości uznaje się osiągnięcie
zarówno przez kobiety, jak i mężczyzn wieku 60 lat. W statystykach ONZ próg ten wynosi dla obu płci 65 lat .[…].
Wiek psychologiczny, określany jest na podstawie starzenia
się funkcji intelektualnych człowieka, funkcjonowania jego niektórych zmysłów, sprawności psychomotorycznej, zamian osobowościowych itp.[…]. Wiek społeczny, określany jest poprzez analizę
pełnionych przez człowieka ról społecznych, opartą na założeniu ,
iż w poszczególnych fazach życia zmienia się charakter, zakres i
hierarchia tychże ról. […]
Wiek ekonomiczny, dotyczy miejsca człowieka w społecznym
podziale pracy. W ten sposób klasyfikuje się ludzi na będących w
tzw. Wieku produkcyjnym i nieprodukcyjnym.[…]
Wiek socjalny, ustala się analizując akty prawne związane z
właściwymi dla wieku podeszłego świadczeniami socjalnymi.[…]10.
„Starzenie się, to naturalne, nieodwracalne, nasilające się
zmiany metabolizmu i właściwości fizykochemicznych komórek,
prowadzące do upośledzenia samoregulacji i regeneracji organizmu oraz zmian morfologicznych i czynnościowych jako tkanek i
narządów;”11.
Okres biologicznego starzenia się nie każdemu upływa jednakowo. Wpływa na to wiele czynników: geny, skłonność do stresów,
odżywianie, stan zdrowia itp. Pomimo tego, że droga biomorfozy jest
taka sama dla każdego człowieka, każdy przebywa ją inaczej, Jeden
szybciej, drugi zaś wolniej. Wpływają na to indywidualne predyspozycje i tryb życia. Choroby zakłócają prawidłowy przebieg biomorfozy. Brak aktywności ruchowej i przeciążenie układu nerwowego,
nadużywanie tytoniu i alkoholu, niewłaściwe odżywianie się mogą
być groźne dla zdrowia psychicznego i fizycznego12.

Tamże, s. 11-12.
Encyklopedia Popularna, PWN, Warszawa 1985.
12 G. Orzechowska, Aktualne problemy gerontologii społecznej, Olsztyn 2001. S. 14.
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4. Zmiany zachodzące w procesie starzenia.
W różnych fazach starości dochodzi do pewnych zmian nie
tylko w życiu człowieka, ale też w jego organizmie. Starość jest
nieunikniona, i tak jak każdy inny etap w życiu człowieka coś zabiera i coś daje. Znikają pewne wartości , które tracą swoją moc, a
miejsce to zajmują inne wartości np. aktywność społeczna. Często
bywa tak, że ludzie starsi nie dostrzegają wartości jakie się przed
nimi pojawiają, lecz kurczowo trzymają się starych zainteresowań i
rodzajów aktywności.
Generacja ludzi starszych ma do swojej dyspozycji mnóstwo
czasu, który mogą wykorzystać do zajęcia się nowymi sprawami.
Uwalniają się od pracy zawodowej i mogą patrzeć z dystansu. Na
tym właśnie powinna polegać „mądrość starości”13.
Człowiek starzejąc się ,zauważa jak kurczą się możliwości
wykonywania różnych czynności. Nie sposób polubić zmian zachodzących w organizmie na starość. Można się jednak do nich
przyzwyczaić i spróbować zaadaptować. W tym wypadku należy
zrozumieć podłoże psychologiczne i morfologiczne trzeciego wieku14. Z wiekiem dochodzi do ubytku komórek mózgowych, a także
do ich upośledzenia między sobą. Odbija się to ujemnie na wydolności mózgu na starość. Oczywiście stopień pogorszenia funkcji jest bardzo różny. Czasami odchylenia psychiczne lub przytępienie inteligencji jest trudne do zauważenia. Bywa, że nie są widoczne na co
dzień, a w trudniejszych sytuacjach uwydatniają się. Objawy mogą
być widoczne dla najbliższej rodziny. Zauważyć można spowolnienie
reakcji psychicznych, osłabienie pamięci, zawężenie zainteresowań15.
Zmianami psychologicznymi zajęli się psycholodzy, którzy w
tym celu stosowali rozmaite testy. Okazuje się, że wyniki osób w
wieku od 55 do 60 lat są o 15-20% gorsze niż w wieku od 20 do 25
lat. „Reasumując wyniki swych wieloletnich badań, D. Wechsler
stwierdził, że szczytowy punkt inteligencji ogólnej przypada na
pierwszą połowę trzeciej dekady życia. W wieku 40-44 lat traci się
13 J. Rembowski, Psychologiczne problemy starzenia się człowieka, 1984,
s.100-101.
14 S. Klonowicz, Oblicza starości, …op. cit., s. 109-110.
15 K. Wiśniewska – Roszkowska Stary człowiek w rodzinie, Warszawa 1975, s. 55.
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8% maksymalnej wartości, w wieku 50-54 lat-14% i w wieku 55-59
lat -16%”16.
W korze mózgowej , skupiają się najwyższe władze umysłowe, świadomości inteligencji, rozumu i woli. Jest ośrodkiem kierującym, nakazującym i hamującym. Na starość zaostrzają się i bardziej wychodzą na jaw cechy charakteru i jego wady17. Bardzo często ludzie starsi stają się jednostronni. Charakter człowieka może
się zmieniać w zależności od okoliczności.
Ludzie, którym trudno dostosować się do otoczenia, na starość stają się trudni do współżycia i bardzo uparci, natomiast ci,
którym kontakt z otoczeniem nie sprawia problemu dla odmiany
stają się niesamowicie gadatliwi i natrętni. Cechy ujemne, mogą
ulegać nasileniu, przez co mogą sprawiać wrażenie powstawania
zaburzeń psychicznych. Ciężko stwierdzić, gdzie jest granica między poprawnym stanem psychiki, a stanem chorobowym.
Jedni zachowują zdolność prawidłowego rozumowania do
późnej starości, u innych zaś, wcześniej czy później występują wyraźne zaburzenia, czasami dochodzi nawet do rozdwojenia osobowości. Zaburzenia w wielu przypadkach mogą prowadzić do depresji połączonej z zahamowaniem, spowolnieniem myślenia,
ogólnym przygnębieniem.
Reakcje na czynniki stresowe mogą być różne u ludzi w wieku
starszym. Pobudzenie i depresja to okresy występujące naprzemiennie w starców. Lekarz w takiej sytuacji zmuszony jest do
przepisania środków uspokajających lub nasennych, a przy zahamowaniu aktywności życiowej, leków poprawiających samopoczucie i zwiększających aktywność ruchową.
U człowieka starszego niedomagania psychiczne i fizyczne
ściśle się ze sobą wiążą. Z jednej strony zaburzenia psychiczne mogą wynikać z niedotlenienia mózgu, z drugiej stan psychiczny ma
duży wpływ na powstawanie chorób ogólnych18.
Zmiany psychiczne występują także jako reakcja na sam fakt
starzenia się, problemy z tym związane, często zmieniającą się syS. Klonowicz, Oblicza starości, …op. cit, s. 130.
Tamże, s. 64.
18 L. Dobrowolski, Jak ustrzec się przedwczesnej starości, 1973, s. 41-43.
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tuacją życiową, a także świadomość zbliżania się do śmierci. Z
wiekiem w każdym organizmie człowieka zachodzą pewne zmiany. Pojawiają się one w różnych układach i narządach. Największe
nasilenie zmian można jednak zauważyć w wieku podeszłym.
Na pierwszy rzut oka widać, że starość niesie za sobą zmiany
w wyglądzie zewnętrznym. Skóra staje się wiotka, włosy zaczynają
siwieć, tkanka podskórna traci sprężystość19.
Najistotniejsze zmiany, z punktu widzenia fizjologii i antropologii czynnościowej, to zmiany ciężaru mózgu, płuc, serca, mięśni i
kośćca. Wielkość tych narządów zmienia się w wieku zwanym
przedpolem starości i nasila się następnie w starości właściwej. Nie
są to jednak zmiany najpoważniejsze. Pod koniec czwartej dekady
życia rozwijają się zmiany w strukturach mikromorfologicznych.
Należą do nich zmiany w narządzie wzroku.
Bardzo ważne zmiany zachodzą w układzie krążenia, a
zwłaszcza częstości tętna. Zmieniają się parametry respiracyjne. W
wynikach wielu badań, S. Kozłowski stwierdził, że „sprawność
zaopatrzenia tlenowego wzrasta […] do około 20 roku życia, następnie utrzymuje się przez kilka lat na mniej więcej stałym poziomie, po czym zaczyna stopniowo się zmniejszać. Mężczyzna w
wieku 50 lat dysponuje sprawnością zaopatrzenia tlenowego, odpowiadającego około 80% << szczytowej >> wielkości , osiąganej
na początku trzeciej kobiety, zaś w wieku 60 lat wielkość ta odpowiada już tylko 60-65%. Przyczyną zmniejszania się maksymalnej
zdolności pochłaniania przez ustrój tlenu jest pogarszanie się adaptacji wysiłkowej układu krążenia i układu oddychania”20.
Na starość zachodzą także zmiany dotyczące przemiany materii. Wszystkie zmiany polegają na obniżeniu aktywności biologicznej oraz zdolności regulacyjnej we wszystkich układach. Autorzy wielu prac dowodzą, że dzięki odpowiedniej diecie, fizykoterapii i odpowiedniemu leczeniu farmakologicznemu można przy-

J. Bartoszewski, J. Halaunbrenner-Lisowska, Z. Majchrzyk, Zaburzenia psychiczne … op. cit, s. 37-38.
20 S. Kozłowski, Fizjologia wysiłków fizycznych, Warszawa 1970, s.144.
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czynić się do spowodowania poprawy stanu zdrowia chorych starców, lecz poprawa ta jest niestety tylko przejściowa21.
5. Sposoby przeciwdziałaniu osamotnienia.
Mówi się, że podstawą zdrowia fizycznego jest aktywność fizyczna. Organizm człowieka jest niezwykle skomplikowany.
Wszystkie procesy, jakie zachodzą w organizmie są zależne od siebie nawzajem, a także od stylu życiu. Zrozumiałe jest więc znaczenie aktywności ruchowej.
Ruch, to składnik życia, na który organizm odpowiada pozytywnie. Badania naukowe wykazały, że organizmy starsze z fizjologicznego punktu widzenia, w odróżnieniu od organizmów młodych gorzej reagują na brak aktywności fizycznej. Oczywiście ludzie w podeszłym wieku nie muszą, a nawet nie mogą podejmować się bardzo męczących wysiłków, jednak dla ich organizmu
niezbędny jest aktywny tryb życia. Wraz z latami mięśnie człowieka dostarczają coraz mniej bodźców dla organizmu, co za tym
idzie, spadek lub zanik formy.
Bardzo często spotykamy się z opinią, że starość wiąże się automatycznie z chorobami i wszelakimi ułomnościami. Najgorsze, że
sami starsi oceniają tak swoje położenie. Przyzwyczajają się do braku energii uważając to za nieuniknione towarzystwo starości, dlatego podupadają fizycznie. My oczywiście wszystkie wady wieku
starczego uważamy za nieuniknione i nieuchronne, lecz można, a
nawet należy stawiać im czoła22.
Bezruch przyczynia się do rozwoju miażdżycy naczyń krwionośnych, co prowadzi do niedostatecznego ukrwienia takich narządów jak serce i mózg. Ukrwienie narządów organizmy zależy
od aktywności fizycznej. Najlepszym środkiem na pobudzenie krążenia są ruchu mięśniowe. Aktywność fizyczna, ma ogromne znaczenie, bowiem zapobiega nadwadze, zwiększa wydolność serca,
usprawnia oddychanie i może wypełnić dzień człowieka starego.
Aktywność dostarcza rozrywki i wrażeń. Należy pamiętać, że deJ. Bartoszewski, J. Halaunbrenner-Lisowska, Z. Majchrzyk, Zaburzenia psychiczne wieku podeszłego, Warszawa 1978, s. 41.
22 I. Gore, Wiek, a aktywność życiowa, Warszawa 1980, s. 42-46.
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cydując się na jakąkolwiek aktywność fizyczną, trzeba poradzić się
lekarza i przeprowadzić odpowiednie badania23.
Z różnych obserwacji wynika, że w drugiej połowie okresu dojrzałości, w zakresie motoryczności zaznaczają się zmiany inwolucyjne.
Idzie za tym skłonność do ograniczania wysiłków fizycznych na co
dzień, a nawet do lenistwa. Lenistwo nasila się wiekiem. Człowiek
starszy częściej odczuwa zmęczenie przez co woli odpoczywać, oglądać telewizję, czytać książki niżeli aktywnie spędzić czas.
Istnieją różne poglądy na temat ćwiczeń siłowych w wieku
starszym. Zdania są podzielone ze względu na ryzyko uszkodzeń
jakie mogą nastąpić przy zastosowaniu siły maksymalnej, a także
ćwiczeń siłowo – szybkościowych. Ćwiczenia siłowe są niebezpieczne, dlatego wymagają dużej ostrożności. Wskazany jest chód,
pływanie, chód na nartach w terenie, trucht, jazda na rowerze. Poprawiają one ruchomość w stawach kończyn i doskonale wpływają
na układ krążenia i oddychania24.
Aktywność fizyczna ma więc ogromne znaczenie. Zaleca się
aby w wieku starszym dużo przebywać na świeżym powietrzu i
aby ten czas był rozsądnie spożytkowany.
Problem pracy zajmuje ważne miejsce w gerontologii społecznej. Dlaczego? Otóż, „po pierwsze dlatego, że współcześnie nie tyle
ułomność starcza, ile zaprzestanie pracy i przejście w stan emerytalny znamionuje próg wieku starczego, odnosi się to również do
rolników, gdy ci przekazują kierownictwo gospodarstwa w ręce
dzieci. Po drugie, ze względu na wysokie miejsce pracy w naszym
systemie wartości oraz w sferze aktywności człowieka drugiego”.
Wiek emerytalny, czyli wiek który uprawnia do otrzymania
emerytury po spełnieniu innych warunków w systemach ubezpieczenia społecznego, jest to kres aktywności zawodowej.
Często pracodawcy, którzy działają pod sugestią normy wieku emerytalnego, osoby które przekroczyły wiek emerytalny uważają za niezdolne do pracy. Często w tym terminie ludzie zostają

L. Dobrowolski, Jak ustrzec się …op. cit, s. 96-100.
H. Szwarc, T. Wolańska, T. Łobożewicz, Rekreacja i turystyka ludzi w starszym wieku, Warszawa 1988, s. 50-60.
23
24

552

zwalniani z pracy niezależnie od swej woli, a wiele z nich zachowuje jeszcze zdolność do pracy. Działa gilotyna emerytalna25.
W starszym wieku na stosunek do pracy mają wpływ;
„1) przynależność do określonego pokolenie kulturowego,
które we wcześniejszych fazach życia mogło być wychowywane w
szacunku do pracy […].
2) aktualna aktywność zawodowa człowieka starego – to czy
pracuje, czy jest już na emeryturze – osoby pracujące nadają pracy
jako wartości wyższą rangę niż osoby bierne zawodowo;
3) poziom wykształcenia i charakter wykonywanej pracy – osoby
z wyższym wykształceniem , wykonujące pracę twórczą są bardziej
przywiązane do pracy niż pracownicy o niższych kwalifikacjach;
4) płeć – dla kobiet, z racji ich zadań domowych i rodzinnych ,
praca zawodowa jest zazwyczaj mniejszą wartością niż dla mężczyzn, dla których jest często najważniejszą dziedziną życiowej aktywności;
5) stan cywilny i sytuacja rodzinna - dla osób stanu wolnego,
samotnych praca zawodowa jest większą wartością niż dla osób
żyjących w związku małżeńskim, mających dzieci i wnuki;
6) wiek – im człowiek starszy (im dłużej jest na emeryturze),
tym mniejszą wartość ma dla niego praca zawodowa”26.
Okazuje się, że praca to potrzeba życiowa człowieka. Według
lekarzy i psychologów, aktywność zawodowa, stanowi bardzo
ważny środek do utrzymania „młodości” w podeszłym wieku.
Oczywiście formuła ta nie do wszystkich odnosi się w jednakowym
stopniu. Praca zawodowa zajmuje centralne miejsce w życiu człowieka27.
„Aktywność zawodowa jest bardzo istotnym czynnikiem wiążącym człowieka ze społecznością ludzką”28. Socjologowie, ekonomiści, a także inni teoretycy nauk społecznych nie mają żadnych
wątpliwości, że społeczeństwo , to jeden współgrający ze sobą orJ. Staręga, Ludzie starzy a praca zawodowa, Warszawa 1976, s. 6-7.
B. Szatur – Jaworska, P. Błędowski, M. Dzięgielewska, Podstawy gerontologii społecznej, Warszawa 2006, s. 142.
27 J. Staręga, Ludzie starzy a …op. cit,, s. 7.
28 G. Friedmann, Praca w okruchach, Warszawa 1968, s.219.
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ganizm, dlatego każdy problem poszczególnej części jest problemem całości. Stąd też problem ludzi starych nie jest problemem
marginalnym, lecz ogólnospołecznym. „Praca z jednej strony wyznacza pozycję człowieka w społeczeństwie, dostarcza środków do
życia, a więc tym samym decyduje o poziomie i warunkach życia,
umożliwia zaspokojenie istotnych potrzeb psychicznych (np. użyteczność czy uznanie. Z drugiej zaś strony, znaczenie i rola pracy
dla człowieka zależą od sytuacji, w której znajduje się człowiek, a
więc od stanu jego zdrowia, sytuacji rodzinnej, posiadanego zawodu, typu zabezpieczenia na starość itp. Ujmując krańcowo, indywidualna sytuacja bądź zmusza do kontynuowania aktywności zawodowej pomimo osiągnięcia wieku emerytalnego, bądź czyni ją
zbędną i nieatrakcyjną; praca przedstawia inną wartość dla człowieka obłożnie chorego, inną dla osób starszych w pełni i psychicznie, i fizycznie sprawnych”29.
Praca z wielu przyczyn stanowi ogromną wartość dla ludzi w
wieku starszym. Dzięki niej utrzymują oni kontakt z ludźmi, biorą
czynny udział w życiu, mają poczucie użyteczności, zyskują szacunek otoczenia i w końcu mają poczucie niezależności i zarobku.
Mówiąc o przydatności zawodowej ludzi w wieku podeszłym,
warto przyjąć za punkt odniesienia pracowników młodych. A.
Comfort pisze: „W nowoczesnym przemyśle tradycyjny zwyczaj
każe zwalniać najbardziej odpowiednich ludzi. Jest to w istocie implikacja zwyczaju przymusowej emerytury w ustalonym wieku. U
podstaw tej praktyki leżą dwa założenia:
1) Wiele zajęć staje się zbyt ciężkimi dla ludzi, którzy
przekroczyli 65 lat i którzy z natury rzeczy muszą chorować
częściej niż ich młodzi koledzy;
2) W późniejszym okresie życia osłabia się inicjatywa i
rozsądek…”30.
Ludzie kierują się dwoma motywami przy kontynuacji pracy
zawodowej na emeryturze:
1) Najważniejsze motywy ekonomiczne;
Niskie świadczenia emerytalne,
29
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Obawa o poziom dochodów (emerytur) w przyszłości.
2) Najważniejsze motywy niematerialne:

Potrzeba kontakty z ludźmi,
Brak poczucia użyteczności i szacunku otoczenia”31.
6. Podsumowanie
Reasumując, życie każdego człowieka, w efekcie sprowadza
się do konieczności przystosowania się do rzeczywistości. Ludzie
starsi mają wiele różnych potrzeb. Do jednych z nich należy chęć
aktywności zawodowej. Pamiętajmy o predyspozycjach i doświadczeniu tych ludzi. Tym , którzy zakończyli już swą aktywność zawodową pozostaje życzyć odpowiedniego, kreatywnego gospodarowania czasem.
W normalnej zdrowej rodzinie, pokolenie najstarsze i najmłodsze są ze sobą mocno zżyte, powiązane szczególną więzią.
Dziadkowie lub też pradziadkowie na emeryturze, mają o wiele
więcej czasu wolnego niż rodzice pracujący poza domem. Mogą
więc pomagać dzieciom i wnukom, tym samym tworzyć obopólną
więź uczuciową. Wyobraźmy sobie ten piękny obrazek miłości i
ciepła rodzinnego. Czy tak nie byłoby prościej? Czy nie po to jest
rodzina, aby pomagać sobie nawzajem i troszczyć się w każdym
okresie życia?
We współczesnym świecie, starość postrzegana jest w bardzo
zróżnicowany sposób. Dla człowieka starego, niewątpliwie najbliższe jest środowisko rodzinne. Dzięki rodzinie, człowiek ma poczucie bezpieczeństwa i zadowolenia z życia. Niestety coraz częściej
zdarza się, że rodziny nie mają czasu na zajmowanie się stara matką czy ojcem. Jest to coraz bardziej znane zjawisko. W takiej sytuacji starcy trafiają do domów opieki nierzadko wbrew swej woli.
Już w dawnych czasach istniały tzw. Przytułki dla starców. Trafiali
tam jednak tylko ludzie osieroceni, bezdomni, całkowicie pozbawieni rodzin. Ci , którzy posiadali dom starzeli się i chorowali u
siebie - wśród dzieci i wnuków. Niezależnie od tego, czy dom był
bogaty, czy nędzny, nigdy nie brakło miejsca i miłości dla najstarB. Dubnicka, Przesłanki powrotu do czynnego życia zawodowego na emeryturze, Proces starzenia się ludności. Potrzeby i wyzwania, Łódź 2002.
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szych członków rodziny. Nigdy nie brakowało opieki i wyżywienia. Oddanie rodziców czy też dziadków do przytułku nikomu nie
przychodziło do głowy.
Co się wydarzyło od tamtych czasów, że obserwujemy wciąż narastającą tendencję do „pozbywania się” ludzi starych i oddawania ich do domów opieki nawet w doskonale sytuowanych rodzinach? Istnieje wiele
przyczyn , jednak dwie wydają się być najważniejsze:
„-rozwój przemysłu, który zabrał służbę z domu tzw. emancypacja i aktywizacja zawodowa kobiet, która zabrała samą panią
domu, a więc żonę i matkę, a oprócz niej wszystkie inne należące
do rodziny osoby płci żeńskiej. Dawniej jako bezrobotne rezydentki
pomagały one w domu, dziś pracują zawodowo prowadząc własne
życie. Zabrakło więc osób zdolnych do roztaczania opieki nad słabymi i potrzebującymi stałego nadzoru”32.
W dzisiejszych czasach coraz rzadziej spotyka się typ rodziny
tradycyjnej- wieloosobowej i wielopokoleniowej. Wytworzył się typ
rodziny nuklearnej, tzn. rodziców i dzieci ,a raczej jednego dziecka.
Dawniej rodziny wielodzietne były normą, dziś jest to rzadkość. Piszę
o tym ze względu na liczebność społeczeństwa, która aby się utrzymała na takim samym poziomie, w małżeństwie liczba dzieci musiałaby wynosić troje . Dziś wzrasta odsetek ludzi starych , dzięki postępującej do przodu medycynie, jednak liczba urodzeń ulega ograniczeniu. Pojawia się więc problem – coraz więcej starców, a coraz mniej
dzieci. Narastającej rzeszy emerytów, w razie niedołęstwa należy zapewnić utrzymanie i opiekę, a nie jest to łatwe zadanie.
Każda młoda rodzina mająca choćby jedno dziecko, wie jakim
skarbem jest starsza osoba, której można powierzyć dziecko i dom
do opieki. Oczywiście dzieje się tak jeśli osoba jest sprawna i chętna
do pomocy. Należy pamiętać, że dorosłe już dzieci mają obowiązek
zajmować się i dbać o swoich starych rodziców. Jest to obowiązek
moralny jak i prawnie nałożony. W procesie starzenia się i dorastania nie powinny rozluźniać się więzi rodzinne i uczuciowe. Można
wywnioskować, że rodzina „nuklearna” nie jest prawidłowym i
zdrowym typem rodziny. Przy planowaniu rodziny, trzeba dążyć
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do wytworzenia silnej i zdrowej wielopokoleniowej rodziny, gdzie
starczy miejsca zarówno dla dzieci i dziadków.
Bardzo częstą przyczyną niechęci lekceważenia starości, jest
przekonanie o bezproduktywności starości, a także o ciężarze jaki
starcy mogą stanowić dla bliskich. Człowiek stary mieszkający z
rodziną musi być jej pełnoprawnym członkiem. Powinien mieć
własny pokój, umeblowany według własnego upodobania. Człowiek w podeszłym wieku przestaje patrzeć w przyszłość, lecz myślami wraca do przeszłości i żyje wspomnieniami. Wśród członków
rodziny, starzec powinien czuć się przydatny i wykonywać prace
na miarę swoich możliwości i sił. W taki sposób będzie czuł się
przydatny.
Najlepszym i najwdzięczniejszym polem pracy jest opieka nad
wnukami i pomoc w wychowywaniu ich. Dzięki temu dziadkowie
odczuwają głęboką radość. Miłość dziadków do wnuków musi być
jednak rozsądna, bowiem bywa czasem, że wyrabiają we wnukach
złe nałogi np. obkarmiając je słodyczami lub podważając autorytet
rodziców. Czasami dziadkowie pełnią ogromną rolę w wychowywaniu wnuków. Jeśli dziecko od dzieciństwa wychowywane jest
np. przez babcię mogą różnić się nieco zachowaniem od swoich
rówieśników. Psychologowie spostrzegli, że takie dzieci są psychicznie podstarzałe m.in. w sposobie bycia lub sposobie wyrażania się. Dziadkowie mogą jednak udzielić wnukom wielu dobrych
rad i cennych wskazówek33.
Niestety zdarzają się też takie rodziny, gdzie każde pokolenie
jest ze sobą skłócone. Atmosfera w takim domu nie jest przyjemna i
odbija się ujemnie na zdrowiu psychicznym i fizycznym, zwłaszcza
dzieci.
Rodzina zawsze odgrywała istotną rolę kulturową i ekonomiczną w społeczeństwie polskim. Pełni ona najważniejszą grupę
samopomocy. Według badań B. Synaka „niemal ¾ osób starszych
otrzymuje pomoc od dzieci i mniej więcej tyle samo ją świadczy
[…] Po pierwsze – w drugiej połowie lat osiemdziesiątych wzmocniła się tendencja nieznacznego spadku zakresu pomocy udzielanej
ludziom starszym przez dzieci, przy jednoczesnym wzroście roli
33
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samych osób starszych jako źródła pomocy. Po drugie - zdecydowanie największe zmiany w zakresie pomocy rodzinnej w ostatnich
latach dotyczą pomocy finansowej i rzeczowej – łącznie pomoc ta
zmniejszyła się o 7.3% w przypadku pomocy świadczonej przez
rodziców”34. Wynika z tego, że to ludzie starzy częściej wspierają
materialnie dzieci, niż dzieci rodziców.
Podsumowując można stwierdzić, że człowiek stary powinien
pełnić ważna rolę w każdej rodzinie. Ludzie starsi potrzebują miłości i wsparcia ze strony bliskich. Rodzina daje człowiekowi szanse
rozwoju i zaspokaja wiele potrzeb, m.in. potrzebę akceptacji. Wartości, jakich uczymy się w rodzinie zostają na całe życie. Starszym
należy okazać cierpliwość i miłość, aby godnie mogli przeżyć swą
starość wśród najbliższych. Powinniśmy pamiętać, że w zdrowej
rodzinie powinna panować ciepła atmosfera i miłość. Dzieci muszą
być od najmłodszych lat uczone szacunku i tolerancji dla dziadków
i starszych.
Streszczenie:
Artykuł dotyczy samotności ludzi starszych i sposobów jej
przeciwdziałania. Problem człowieka starego jest obecnie poważnym wyzwaniem państwa w zakresie socjalno-opiekuńczym i materialnym. Jest on niezwykle ważny, chociażby dlatego, że kiedyś
dotyczyć będzie każdego z nas. Człowiek stary powinien pełnić
ważna rolę w każdej rodzinie. Ludzie starsi potrzebują miłości i
wsparcia ze strony bliskich. Rodzina daje człowiekowi szanse rozwoju i zaspokaja wiele potrzeb , m.in. potrzebę akceptacji. Wartości, jakich uczymy się w rodzinie zostają na całe życie. Starszym
należy okazać cierpliwość i miłość, aby godnie mogli przeżyć swą
starość wśród najbliższych. Powinniśmy pamiętać, że w zdrowej
rodzinie powinna panować ciepła atmosfera i miłość. Dzieci muszą
być od najmłodszych lat uczone szacunku i tolerancji dla dziadków
i starszych. Należy pamiętać, że wiek podeszły, nie oznacza końca
życia, wręcz przeciwnie może oznaczać pełne z niego korzystanie.
W tych ludziach tkwi potencjał , który można wykorzystać. My
B. Synak, Człowiek stary i jego rodzina w zmieniającej się rzeczywistości ekonomicznej w Polsce, „Problemy rodziny”, nr 1, 1992, s. 5-6.
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młodzi możemy się od starszych wiele nauczyć i przede wszystkim
otoczyć ich miłością i zrozumieniem.
Summary
The article is about the loneliness of elderly people. The problem of old man is currently a significant challenge in the field of the
social-carring and material state. It is extremely important, if only
because, one ady it will concern each of us. The old person should
play the important role in each family. they are in need of love and
support from their relatives. family gives man the opportunities for
development and fulfils many needs, for example, need of being
accepted. The values, that we learn in the family, are for a whole
life. The young people are expected to show patience and love to
the elder, in order to ensure them dignified antiquity with their
loved ones. We should remember, that in a healthy family, there
should be love and warm atmosphere. From an early age, children
must be taught respect and tolerance for older. Keep in mind, that
the old age does not mean the end of the life, quite contrary, it may
mean the full use of it. In these people, there is the potential which
can be used. young people can learn a lot from them, but most of all
we should surround them with love and sympathy.
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Zuzana Synáková (KU Słowacja)

Involuntary loneliness in the old age
Uvod
V dobe internetu, v dobe, kedy môžeme komunikovať tak
rýchlo, ako to kedysi nebolo možné, sa zdá, že neustále pribúda
ľudí s pocitom osamelosti. Pod rúškom hluku, svetiel, chaosu a
zmätku, ktorý nás obklopuje, sa stále viac šíri osamelosť, prázdnota
a strach. Mnohí sa cítia menej spojení s ostatnými ľuďmi.
Medziľudské vzťahy sa stávajú povrchné, krehké, krátkodobé.
Začíname mať pocit, že sme odkázaní len sami na seba. Nevieme,
aké je to byť súčasťou veľkého celku, byť zapojení do rôznorodých
vzťahov. Popritom sme vypestovali rôzne stratégie, aby sme
osamelosti unikli. Jedny sa utápajú v hojnosti, idú tam, „kde sa
niečo deje“ alebo trávia hodiny pred televíziou. Iní siahajú po tabletkách či alkohole. Ďalší idú do prírody, čítajú knihy1.
Predkladaná práca podáva pohľad na demografiu súčasného
obyvateľstva z hľadiska veku a porovnáva údaje s ukazovateľmi
minulého storočia. Taktiež ponúka perspektívu vývoja ľudstva o
dve desaťročia dopredu. Podrobnejšie sa zaoberáme starobou - jej
definovaním a približnými etapami. V hlavnej časti prináša pohľad
Cirkvi na starých ľudí a možnosti, ktoré im Cirkev ponúka v rámci
boja proti osamelosti.
1. Starnutie populácie
Demografický vývoj ukazuje, že vek obyvateľstva Európy sa
zvyšuje. Čísla hovoria, že pred dvesto rokmi tvorili starí ľudia päť
percent obyvateľstva - dnes je to dvadsaťpäť percent. Na jedného
starého človeka pripadalo sedem detí, v súčasnosti pripadá jedno.
Odhady hovoria, že v rozvinutých krajinách Európy v roku 2030
bude na jedného pracujúceho pripadať jeden dôchodca. Sociológovia pripomínajú, že ešte nikdy v histórii ľudstva nebol taký sociálny svet, v ktorom by žilo viac starých ako mladých2.
1
2
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Porov. Tavel, P.: Hodnota staroby. Bratislava: Don Bosco, 2011, s. 34.
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Starnutie populácie je „zákonitým efektom“ demografickej
tranzície“, v rámci ktorej došlo k posunu od extenzívnej k intenzívnej demografickej reprodukcii. V praxi teda možno pozorovať
nízku pôrodnosť a úmrtnosť, respektíve predlžovanie ľudského
života. Odborníkmi je tento jav označovaný ako „populačný proces
21. storočia“. Demografické, teda štrukturálne starnutie vytvára
svojimi sociálnymi dôsledkami významný kontext pre starnutie
individuálne3.
V príklade starnutie českej a slovenskej populácie nastúpilo
oproti západoeurópskym zemiam s istým oneskorením a prebieha
v špecifických podmienkach spoločenskej a ekonomickej transformácie. Aj keď je obyvateľstvo Českej republiky momentálne historicky najstaršie, jeho veková štruktúra patrí nateraz k európskemu priemeru. Podľa údajov z posledného sčítania obyvateľstva
tu žije bezmála dva milióny osôb vo veku šesťdesiat a viac rokov,
ktoré tak tvoria necelé dve pätiny obyvateľstva. Z viac ako troch
pätín ide o jedincov v tzv. treťom veku, 60 až 74 rokov. Skutočnosť,
že muži umierajú priemerne o šesť až osem rokov skôr ako ženy,
zreteľne formuje štruktúru seniorskej populácie podľa pohlavia a
rodinného stavu: Zatiaľ, čo na tisíc 60-64 ročných žien pripadá 865
mužov, v kategórii 85-ročných a starších činí pomer iba 1000: 367.
Podiel vdovcov predstavuje v najmladšej uvedenej skupine päť
percent a vdov zhruba pätinu, avšak zo seniorov, ktorí dosiahli
minimálne 85 rokov, stratila životných partnerov už viac ako
polovica mužov a bezmála 90 percent žien. Vyšší vek znamená evidentne väčší počet ovdovelých osôb. Opačným smerom pôsobí faktor veku na počty rozvedených4.
V reálnom živote teda môžeme často pozorovať, že pribúda
seniorov, ktorí sú odkázaní sami na seba. Je preto dôležité zaoberať
sa ich problémom osamelosti a hľadať riešenia na jej zmiernenie. V
nasledujúcej časti sa pokúsime definovať pojem „staroba“ a
poukážeme na naše úlohy pri tomto diele.
3 Porov. Sýkorová, D.: Autonomie ve stáří. Kapitoly z gerontosociologie. Praha:
Sociologické nakladatelství, 2007, s. 40.
4 Porov. Sýkorová, D.: Autonomie ve stáří. Kapitoly z gerontosociologie. Praha:
Sociologické nakladatelství, 2007, s. 41.

562

2. Staroba
Starých ľudí pribúda, a pritom staroba a jej problémy sú stále
málo zmapovanou krajinou. Definovať starobu je však veľmi obtiažne. Donedávna sme sa domnievali, že za starobu môžeme pokladať životné obdobie, v ktorom dochádza k úpadku telesných a
duševných síl. Ukázalo sa však, že niektoré naše schopnosti sa znižujú veľmi skoro a iné prekvapivo neskôr. Nájsť ukazovateľa,
ktorý by sa vekom menil jednoznačne, že by sme jeho hodnotu
mohli prehlásiť za rozhodujúce kritérium, sa nám zatiaľ nepodarilo. Podľa definície obsiahnutej v materiáloch OSN začíname proces
starnutia pri počatí a pokračujeme plynule až do smrti. Starneme
teda všetci a úvahy o starobe sú teda aktuálne pre každého z nás5.
Väčšina autorov však považuje starobu za vek od 65 rokov,
pričom u každého jednotlivca možno pozorovať iné ukazovatele. V
literatúre sa stretneme s pojmami „mladí seniori“ – vek od 55 do 74
rokov, potom „starí seniori“... Vymedziť vek seniorov však nie je
cieľom tejto práce.
3. Etapy staroby
Treba si uvedomiť, že starnutie prechádza viacerými stupňami. V krátkosti sa pokúsime opísať približné skupiny ľudí, ktorí
prežívajú rôzne etapy starnutia. Skupina ľudí, ktorých nazývame
„starými“ je stále väčšia čo do počtu, ale aj percentuálne, a je stále
diferencovanejšia. Už na prvý pohľad môžeme rozlišovať skupinu
tzv. „mladých starcov“, ktorí práve odišli do dôchodku, a sú telesne aj duševne na tom dobre. Poznáme aj takých, ktorí už veľmi
oslabli a sú odkázaní na pomoc druhých. Poslednú etapu prežívajú
ľudia trpiaci chorobami zmien osobnosti alebo Alzheimerovou chorobou. Medzi jednotlivými skupinami sú veľké rozdiely vo finančných možnostiach, v kultúrnej aj intelektuálnej vzdelanosti. Tým
sú možnosti zorganizovať si život v tejto fáze veľmi rozdielne6.

5 Porov. Žumárová, M., Balogová, B.: Medzigeneračné mosty. Svidník: Menta
Media s.r.o., 2009, s. 7.
6 Porov. Breemen, P.: Duchovná cesta k starnutiu. Bratislava: DON BOSCO,
2005. s. 16.
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4. Sociálna oblasť seniorov
Teritórium, v ktorom sa odohráva život starých ľudí, sa postupne stále viac zužuje a nakoniec môže zahŕňať len veľmi limitovaný priestor v rámci domova alebo inštitúcie. S redukciou životného teritória súvisí i zúženie sociálnej siete, k čomu dochádza predovšetkým stratou známych a blízkych vrstovníkov. Starý človek
tak stráca nielen ľudí, s ktorými ho spájala hlboká, neraz celoživotná citová väzba, ale prichádza aj o tých, ktorí by s ním mohli
zdieľať spomienky na uplynulý život a poslúžili mu ako opora vedomia kontinuity vlastného života. Zo straty mnohých sociálnych
kontaktov vyplýva osamelosť, ktorá sa stáva významným problémom staroby. Pocit osamelosti môže byť daný izoláciou od spoločnosti, ale i premenou okolitého sveta, ktorý sa v dôsledku javí
starému človeku ako cudzí. V starobe sa logicky zvyšuje strach z
opustenosti7.
Pojmy osamelosť a samota možno však chápať rozdielne. Osamelý a sám v pozitívnom zmysle slova je niekto, kto sa dobrovoľne oddáva osamelosti alebo žije sám. Záporne prežíva osamelosť
ten, kto si ju nevyhľadal, ale nachádza sa v nej z donútenia, ako je
na tom väčšina osamelých seniorov8.
Samota je pre mnohých ľudí bolestným problémom, s ktorým
sa vedia len ťažko vyrovnať, najmä ak zomrie jeden z manželského
páru, alebo jeden z nich musí odísť do domova dôchodcov. Cítia,
že ich nik nepotrebuje, nik ich nenavštevuje. Zabúda sa na nich, nik
nemá čas. Samota sa nedá zakryť. Stáva sa každodenným ťaživým
bremenom. Chudobných a malých, o ktorých hovorí často Ježiš,
nájdeme dnes skôr medzi starými ako medzi deťmi. Opatrne by
sme však mohli povedať, že byť sám nie je len zlé. Kto vie dobre
precítiť samotu, pre toho sa môže stať požehnaním; komu sa to však nepodarí, skúsi samotu ako osamelosť, ktorou nesmierne trpí.
Preto by bolo možno nesprávne potierať samotu všetkými možnými prostriedkami, a ešte nesprávnejšie by bolo, príliš skoro na
ňu žalovať. Je však veľmi chúlostivé povedať niečo na túto tému. Je
Porov. Vágnerová, M.: Vývojová psychologie II. Dospělost a stáří. Praha:
Univerzita Karlova v Praze, 2007, s. 415.
8 Porov. Müller, W.: Sám, ale ne osamělý. Praha: Portal, 2011, s. 13-14.
7
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tu nebezpečenstvo, že ten, kto trpí osamelosťou, by sa nemal sťažovať, ale samotu jednoducho akceptovať. Istotne je aj samota, ktorá pôsobí ničivo a jednoducho a nemožno ju ovládať vôľou. Inak
vyjadrené, je iste samota, pri ktorej potrebujeme jednoducho pomoc
a kontakty, aby sme napadali stále hlbšie do jamy a nestratili všetku vitalitu. U starých ľudí platí toto tvrdenie azda dvojnásobne9.
Problém nedobrovoľnej osamelosti v starobe si zaslúži našu
pozornosť. Riziko samoty a izolácie starých ľudí môžu ovplyvniť
viaceré faktory, ktorými sa zaoberáme v nasledujúcej časti.
5. Faktory ovplyvňujúce riziko osamotenia seniora
Obvykle sa kumulujú príčiny zapríčiňujúce samotu do troch
oblastí. Prvou je sociálna situácia – strata partnera, súrodencov,
priateľov. Napríklad v Českej republike žije osamote viac ako tretina ľudí starších ako 75 rokov. Ďalším faktorom je fyzický stav.
Možnosť sociálneho kontaktu limituje znížená pohyblivosť a často
aj zmyslové postihnutie (zrak, sluch), ale aj akákoľvek závažnejšia
choroba. Psychický stav taktiež znižuje možnosť stretávania sa s
inými. Veľmi často sa vyskytuje úbytok pamäte a zmena spôsobu
uvažovania, v krajnom prípade demencia, zhoršenie citového naladenia, depresia a zmeny osobnosti10.
Medzi problémami, s ktorými sa dnes často stretávajú starí
ľudia, je jeden, ktorý azda viac ako ostatné znižuje dôstojnosť ľudskej osoby a je to „odstrkovanie“ starých na okraj spoločnosťou.
Tento jav našiel živnú pôdu v spoločnosti, ktorá sa ženie za produktivitou a za predstavou úspešného a večne mladého človeka, a
tak vyraďuje z „vplyvných kruhov“ tých, čo nespĺňajú jej kritériá.
Vyhýbanie sa úradnej zodpovednosti za sociálne nedostatky, ktoré
z toho vyplývajú, chudoba alebo drastické znižovanie dôchodkov a
ekonomických zdrojov schopných garantovať dôstojný život a náležite uspokojovať potreby, ako aj viac alebo menej narastajúce vytláčanie starého človeka z jeho sociálneho a rodinného prostredia, to
9 Porov. Breemen, P.: Duchovná cesta k starnutiu. Bratislava: Don Bosco, 2005.
s. 62-63.
10 Porov. Žumárová, M., Balogová, B.: Medzigeneračné mosty. Svidník: Menta
Media s.r.o., 2009, s. 90.
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sú činitele, ktoré dostávajú mnohých starých ľudí na okraj ľudskej
spoločnosti a občianskeho života. Najdramatickejším rozmerom
tohto odstrčenia je nedostatok ľudských vzťahov, ktorý spôsobuje
človekovi bolesť a to nielen z odlúčenia, ale aj z opustenosti samoty
a izolácie. Umenšovanie medziľudských i spoločenských kontaktov
znižuje v ňom oduševnenie, úroveň informovanosti a používanie
prostriedkov kultúry. Keďže sa cítia bezmocní zmeniť svoje postavenie a nemajú možnosť zúčastniť sa na rozhodovacích procesoch, ktoré sa ich týkajú ako osôb i ako občanov, starí ľudia napokon strácajú pocit príslušnosti k spoločenstvu, ku ktorému patria.
Tento problém sa týka všetkých, a preto je úlohou spoločnosti zasiahnuť a zaručiť účinnú, predovšetkým právnu starostlivosť o túto
významnú časť obyvateľstva, ktorá žije v stave sociálnej, hospodárskej a informačnej neistoty11.
6. Spôsoby zvládania osamelosti
Seniori volia rôzne spôsoby zvládania opustenosti. Značný
význam majú pre nich ľudia v susedstve, ktorí sú súčasťou ich širšej sociálnej siete. To je jeden z dôvodov, prečo je pre starých ľudí
stresujúce meniť bydlisko. Ďalším dôležitým prostriedkom k udržaniu potrebného sociálneho kontaktu je telefón. Podporuje pocit
dostupnosti k iným, istoty a bezpečia. Náhradným spoločníkom
môžu byť taktiež média – predovšetkým rozhlas a televízia. Chvíle
samoty vo veľa prípadoch zmierňuje aj zviera – najviac psy. Prostredníctvom psa je možné aj nadväzovať sociálne kontakty s inými
majiteľmi psov. Zviera je samo osebe akceptovaným partnerom12.
7. Cirkev a starí ľudia
Cirkev verí, že život starých ľudí pomáha objasňovať stupnicu
ľudských hodnôt. Umožňuje vidieť kontinuitu generácií a poukazuje na nádhernú vzájomnú závislosť Božieho ľudu. Cirkev je v
skutočnosti miestom, kde sa rozličné generácie pozývajú zúčastň11 Porov. Pápežská Rada Pre Laikov: Dôstojnosť starého človeka a jeho poslanie v Cirkvi
a vo svete. Trnava: Spolok svätého Vojtecha, 1999, s. 26-27.
12 Porov. Vágnerová, M.: Vývojová psychologie II. Dospělost a stáří. Praha:
Univerzita Karlova v Praze, 2007, s. 415 - 416.

566

ovať na pláne Božej lásky na úrovni vzájomnej výmeny dobier, ktorých nositeľom je každý z milosti Ducha Svätého. Je to výmena, v
rámci ktorej sú starí ľudia nositeľmi náboženských a mravných hodnôt, ktoré predstavujú bohaté duchovné dedičstvo pre život kresťanských rodín, komunít i sveta. Tretí vek sa zdá priaznivý pre
osobitné otvorenie sa transcendencii13.
Obdobie staroby môže byť nešťastné a neradostné – ale taká
môže byť i mladosť. Keď však oboje porovnáme, môžeme pozorovať, že staroba, dokonca i navzdory slabostiam, ktoré prináša, nie
je skúpa na radosť. Iba farby a zdroje tej radosti sú iné14.
Cirkev sa vo svojej širokej pastoračnej činnosti nielen materinsky stará o starých ľudí vykonávaním pomocnej a charitatívnej činnosti, ale aj žiada, aby sami pokračovali vo svojom evanjeliovom
poslaní. Je to mimoriadne žiaduce najmä v tomto veku, pretože
ohlasovanie tu dostáva špecifické a originálne formy15.
Vo svojej posynodálnej apoštolskej exhortácii Christifideles laici o povolaní a poslaní laikov svätý Ján Pavol II. sa obracia na starých ľudí, ako symbol človeka naplneného múdrosťou a bázňou
voči Bohu. V tomto zmysle by sa „dar“ starého človeka mohol vidieť v tom, že je v Cirkvi a v spoločnosti svedkom tradície viery,
učiteľom života a nositeľom lásky. Rastúci počet starých ľudí a ich
predčasný odchod zo zamestnania a práce otvárajú ich apoštolskej
úlohe nové možnosti. Túto úlohu treba s rozhodnosťou vziať na
seba. Treba prekonať pokušenie chcieť sa stiahnuť do minulosti,
ktorá sa nevracia, aby sa kvôli ťažkostiam, ktoré znamená svet stálych novostí, vyhlo povinnostiam prítomnosti. Starí ľudia sa musia neustále sprítomňovať, aby ich úlohy v Cirkvi a v spoločnosti
na základe veku nezakusovali žiadne prerušenia, ale musia nachádzať iba nové výrazové formy. Žalmista k tomu hovorí: „Ovocie
prinášajú ešte aj v starobe a zostávajú plní sily a sviežosti; ohlasujú:
spravodlivý je Pán“. (Ž 92,15-16).
Porov. Pápežská Rada Pre Laikov: Dôstojnosť starého človeka a jeho poslanie v
Cirkvi a vo svete. Trnava: Spolok svätého Vojtecha, 1999, s. 31.
14 Porov. Abeln, R.: Jak se vyrovnám se stářím?. Kostelní Vydří: Karmelitánské
nakladatelství, 1995, s. 41.
15 Porov. Pápežská Rada Pre Laikov: Dôstojnosť starého človeka a jeho poslanie v
Cirkvi a vo svete. Trnava: Spolok svätého Vojtecha, 1999, s. 37.
13
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Dosiahnutie tretieho veku sa musí považovať za privilégium:
nielen preto, že nie všetci majú to šťastie dosiahnuť túto etapu, ale
aj a predovšetkým preto, že táto doba poskytuje konkrétne možnosti lepšie preskúmať minulosť, hlbšie spoznať a prežívať Veľkonočné tajomstvo a stať sa v Cirkvi pre celý ľud Božím vzorom...
Napriek zložitosti ich problémov, ktoré ešte nenašli žiadne riešenie,
pomalému rozpadu síl, nedostatočných sociálnych organizácií, preťahovania v oficiálnom zákonodarstve, nepochopenie egoistickej
spoločnosti, nie sú na okraji života Cirkvi a nemusia sa nazdávať,
že by boli pasívnym prvkom vo svete, ktorý sa vyznačuje prílišným
pohybom. Sú skôr aktívnymi subjektmi ľudsky a duchovne plodného času existencie. Ešte majú splniť jednu úlohu a byť prínosom. Podľa Božieho plánu je každý človek od prvého okamihu
svojej existencie po svoj posledný výdych rastúcim životom“16.
Svätý Ján Pavol II. vo svojej encyklike Evangelium Vitae zdôrazňuje, že človek je povolaný k plnosti života, ktorý presahuje
rozmery jeho pozemskej existencie, pretože spočíva v účasti na samom živote Boha. Vznešenosť tohto nadprirodzeného povolania
ukazuje veľkosť a nesmiernu hodnotu ľudského života aj v jeho
pozemskej fáze. Život v čase je totiž základnou podmienkou, počiatočnou etapou a integrálnou časťou celkového jednotného procesu ľudskej existencie. Tento proces neočakávane a bez akejkoľvek
zásluhy človeka prežaruje prísľub a obnovuje dar Božieho života,
ktorý sa v plnosti uskutoční vo večnosti. Napriek mnohým ťažkostiam a neistotám každý človek, úprimne otvorený pravde a dobru,
môže pomocou svetla rozumu a pod vplyvom tajomného pôsobenia milosti dospieť k tomu, že v prirodzenom zákone, vpísanom
do srdca, spozná posvätnosť ľudského života od počatia až do jeho
konca a získa presvedčenie, že každá ľudská bytosť má právo na
to, aby sa absolútne rešpektovalo toto jej základné právo. Uznanie
tohto práva je základom ľudského spolunažívania17.
16 Porov. Ján Pavol II.: Christifideles laici. O povolaní a poslaní laikov v Cirkvi a vo
svete. Bratislava: LÚČ, 1990, s. 64.
17 Porov. Ján Pavol II.: Evangelium vitae. [online]. [cit.10-102014]. Dostupné na
:
<http://kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumentypapezov/c/evangelium-vitae>.
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8. Úloha Cirkvi pri zmierňovaní osamelosti starých ľudí
Ak si starý človek uvedomuje svoju hodnotu a prínos pre Cirkev, tá mu ponúka viaceré aktivity, pri ktorých môže uplatniť svoje
skúsenosti, a tak prežiť starobu v plnosti.
Na druhej strane nalieha na cirkevné spoločenstvo, aby odpovedalo na očakávania starých ľudí a umožnilo im uplatniť „dary“, ktoré predstavujú ako svedkovia tradície viery, učitelia života
a vykonávatelia dobročinnej lásky. Teda musia sa cítiť vyzvaní. My
musíme premyslieť pastoráciu ľudí tretieho veku ako priestor otvorený ich činnosti a spolupráci.
Oblastí, v ktorých môžeme byť nápomocní, je viacero. V
prvom rade je nutné integrovať starých ľudí bez diskriminácie do
spoločenstva veriacich. Organizovať život v spoločenstve takým
spôsobom, ktorý bude žičiť starším a povzbudzovať ich do
činnosti, aby sa mohli uplatniť. Farnosti treba vyzvať, aby vyvíjali
pre túto vekovú skupinu duchovné, spoločenské a rekreačné aktivity. Dôležité je aj uľahčovať účasť starých na slávení Eucharistie,
ponúknuť im možnosť pristupovať k sviatostiam, zúčastňovať sa
na púťach a duchovných cvičeniach. Pamätať, aby služby a výpomoc starým a nesamostatným ľuďom alebo ľuďom, u ktorých
senilný úpadok spôsobuje aj stratu duševných schopností, obsahovali primeranú duchovnú starostlivosť. Osobitne sa treba starať
o udeľovanie sviatosti pomazania chorých a udeľovanie viatika.
Takisto odporovať snahe ponechať umierajúcich osamelých, bez
náboženskej pomoci a bez ľudskej útechy. S tým súvisí aj pomoc
prekonávať určité sklony vedúce k ľahostajnosti, nedôvere alebo
vzdávaniu sa starých na aktívnej účasti a spoluzodpovednosti.
Mnohým ešte aktívnym seniorom sa ponúka možnosť byť nápomocný pri dobrovoľnej charitatívnej činnosti. Veľa starých ľudí
môže tiež pomáhať pri liturgii – udržiavať bohoslužobné miesta,
prijať akolytát, lektorát atď.. Aktivita sa tiež ponúka v živote združení a cirkevných hnutí, čo bolo vidno najmä po Koncile, keď sa
mnohí starí ľudia otvorili spoločenskému rozmeru života viery.
Povzbudzovať starších je treba aj k modlitbe a kontemplácii. V tomto období mimoriadnej milosti, ktorá im otvára nevídané príležitosti pre modlitbu a spojenie s Bohom, sú vyzývaní, aby sa dali
do služieb ostatným a aby zo svojho života urobili žiarivú obetu
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Pánovi a Darcovi života. Netreba zabúdať ani na tých, ktorí sú v
ústavoch a iných zariadeniach. Farské spoločenstvo ako „rodina
rodín“ by sa malo stať akousi „diakoniou“ vo vzťahu k starým
ľuďom a ich problémom18.
Z jednej strany je dôležité, ako sa na starých ľudí pozerá spoločnosť, ale na strane druhej je veľmi potrebné, aby starnúci človek
prijal svoj vek a zväčšujúcu sa slabosť, pretože patria k podstate života každého z nás. Prijať seba samého so všetkými nedostatkami a zlyhaniami je nesmierne žiaduce zvlášť v pokročilom veku. Žiadny človek nie je absolútne dokonalý. Človek je síce bytosť najgeniálnejšia,
ale aj najzraniteľnejšia. Chyby patria k jeho podstate. Vo Svätom písme narážame na veľké postavy, ktoré sa ku svojím chybám priznávali, vyznávali svoje úzkosti a núdze. Vyrovnanosť v starobe je badateľná aj tým, že človek sa “neberie príliš vážne“ a nerieši škrupulózne a
neustále svoj stav. Človek potom náhle zbadá, že Boh je ten, ktorý
všetko podivuhodne usporiadal a o všetkých sa stará. Pritom netreba
zabúdať na vďačnosť. Nič v živote nie je samozrejmé. Za čo teda
ďakovať? Za všetko, čo vyzerá tak samozrejme, kde však skutočnosť
už zďaleka tak samozrejmá nie je19.
Cirkev učí mienku, podľa ktorej hlavným cieľom starnutia ako
aj celého života je viac milovať a v prvom rade dôverovať, no najdôležitejšia je láska zameraná na Boha. Ale Boh sa pre nás stáva
viditeľným v blížnych. Tieto cesty sa dajú nájsť aj v starobe. Pokiaľ
je to možné, jednou z najlepších ciest, ako sa vysporiadať s vlastnou
samotou, je kontakt s iným osamelým človekom. Je to jedinečný
spôsob ako naplniť samotu láskou. Možno sa dá utvoriť aj skupina
ľudí, ktorí sa príležitostne stretávajú alebo iným spôsobom udržiavajú kontakty. V niektorých farnostiach sa dobrovoľníci pokúšajú
pravidelne navštevovať osamelých ľudí. Ak nie sú ani u jednej
strany nijaké vedľajšie úmysly, a ich stretnutia prebiehajú vo vzájomnom rešpekte, tak môžu rásť blahodarné vzťahy. Pritom kontakt
so starými ľuďmi je vždy skrytá konfrontácia s naším vlastným
18 Porov. Pápežská Rada Pre Laikov: Dôstojnosť starého človeka a jeho poslanie v
Cirkvi a vo svete. Trnava: Spolok svätého Vojtecha, 1999, s. 37-46.
19 Porov. Abeln, R.: Jak se vyrovnám se stářím?. Kostelní Vydří: Karmelitánské
nakladatelství, 1995, s. 8-23.
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starnutím. Kto teraz odmieta neskoršie ubúdanie svojich síl, prenáša to nejakým spôsobom aj na súčasných starých ľudí. Pri bližšom pozorovaní zbadáme, že niektoré problémy starnutia sa prejavujú u všetkých20.
Ján Pavol II. vo svojom posolstve adresovanom Svetovému
zhromaždeniu zaoberajúcemu sa problémami starnutia a osamelosti ľudstva povedal, že život je dar, ktorý dal Boh ľuďom stvoreným z lásky na svoju podobu a svoj obraz. Toto ponímanie posvätnej
dôstojnosti ľudskej bytosti vedie k uznaniu všetkých etáp života. Je
to otázka súdržnosti a spravodlivosti. Nemožno však uznávať
hodnotu života starého človeka, ak sa nepriznáva hodnota životu
dieťaťa od jeho počatia. Nikto nevie, kam dospejeme, ak sa už nebude život rešpektovať ako neodcudziteľné a posvätné dobro21.
Summary
V príspevku sme stručne priblížili súčasný stav populácie a
poukázali sme na tendenciu vývoja obyvateľstva. Demografické
štúdie jasne ukazujú, že vek ľudstva sa vo vyspelých európskych
krajinách predlžuje. Na jednej strane môže byť tento ukazovateľ
priaznivý – zlepšuje sa zdravotná starostlivosť, zvyšuje sa životný
komfort. Avšak zistenia sociológov čoraz viac poukazujú na dôsledky tohto javu, ktorým je v mnohých prípadoch osamelosť starých ľudí a ich odkázanosť samých na seba. Seniori prirodzene
strácajú svojich rovesníkov, nezúčastňujú sa pracovného procesu,
pohyblivosť im často nedovoľuje prekonávať komunikačné bariéry.
Veľmi negatívnym faktorom v súčasnosti je aj odstrkovanie starých
na okraj spoločnosti. Rýchle tempo života si vyžaduje celého človeka, ktorý potom samozrejme nemá čas na svojich starých blízkych. Nik si neuvedomuje, že sa v rovnakom stave môže ocitnúť
o pár rokov. Cirkev však nezabúda na osoby v pokročilom veku –
naopak, vyzdvihuje ich dôležitosť pre dnešnú spoločnosť a ponúka
im aktivity na zmiernenie osamelosti. Potrebuje seniorov ako pr20 Porov. Breemen, P.: Duchovná cesta k starnutiu. Bratislava: Don Bosco, 2005.
s. 64-65.
21 Porov. Pápežská Rada Pre Laikov: Dôstojnosť starého človeka a jeho poslanie v
Cirkvi a vo svete. Trnava: Spolok svätého Vojtecha, 1999, s.15.
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esvedčivých svedkov viery. Vysoko vyzdvihuje ich múdrosť s ohľadom na vek a prežité udalosti. Cirkev vyvyšuje ľudskú osobu
nad všetko ostatné stvorenstvo a to od počatia po prirodzenú smrť.
Každému veku pripisuje jeho pravý význam vo svetle Zjavenia.
Starým osamelým ľuďom ponúka možnosť realizácie v spolkoch a
združeniach, kde môžu byť nápomocní podľa vlastných možností.
Nevládnym a ležiacim prikazuje sprístupňovať sviatosti, zvlášť
Eucharistiu a pomazanie chorých. V každom smere sa snaží uľahčovať život všetkých pozemských pútnikov. Ako pokrstení sme
taktiež údmi Cirkvi, a preto je aj na nás ako sa chopíme úlohy pri
službe osamelým.
Summary
In the paper, we briefly approached the current status of the
population and pointed to the trend in the development of the
population. The demographic studies clearly show that the age of
the mankind in developed European countries is extended. On the
one hand, this may be a positive indicator – the health is improving, the comfort of life is increasing. However, the findings of sociologists increasingly point to the consequences of this phenomenon
such are in many cases loneliness of older people and their dependence on themselves. The seniors naturally lose their peers,
they do not participate in the labour process; the mobility often
does not allow them to overcome the communication barriers.
Nowadays the marginalization of the olds is also perceived as very
negative factor. The fast pace of life requires the whole man, who
then obviously has no time for his old relatives. No one is aware
that he can find himself in the same state in a few years. But the
Church does not forget the people of advanced age - on the contrary, it highlights their importance for contemporary society and
offers them activities to alleviate loneliness. The Church needs the
seniors as credible witnesses of the faith. It praises their wisdom
with the regard to the age and the experience.
The Church exalts the human person above all other creation,
from the conception to the natural death. It attributes the each age
to its true meaning in the light of Revelation It offers the possibility
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of realization in groups and associations for lonely old people,
where they may be helpful according to their own possibilities.
The Church also commands the accessibility to the sacraments
for limp and lying people, especially to the Eucharist and the
anointing of the sick. In every respect, it tries to make the life easier
for all earthly pilgrims. As baptized, we are also members of the
Church, and therefore it is also up to us how we seize the role in
the service for lonesome.
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Kobiecość osamotniona
O „Komediantce” Władysława Stanisława Reymonta
Opublikowaną w 1896 roku Komediantkę bez wątpienia wpisać
można w poczet, typowych dla doby młodopolskiej, „powieści o
artystach”1. W dorobku Władysława Stanisława Reymonta wskazać można kilka tekstów dotyczących problematyki artystycznej,
ściślej - teatralnej. Wśród utworów należących do tego nurtu tematycznego wymienić należy szkice powieściowe Franek (1894) oraz
Lili (1898), a także niepublikowaną Adeptkę, której treść nawiązuje
do nieco późniejszej, bardziej rozbudowanej fabularnie oraz znacznie wartościowszej pod względem artystycznym, Komediantki.
Niewykluczone, iż wspomniana powieść to w rzeczywistości próba
rozrachunku autora z własną, dość nieudaną przeszłością aktorską2. U źródeł dzieła pojawia się bowiem pewna „pokusa autobiografizmu”3. Zdaniem Kazimierza Wyki zawiedzionym na zawodzie aktorskim był sam Reymont. Był, mówiąc ogólniej – mężczyzna. Tymczasem pisarz całe odpowiednie doświadczenie przeniósł
na kobietę. Dostosował je do buntu życiowego młodej dziewczyny
z końca wieku i jeżeli wolno tak rzec, „odautobiografizował”4.

1 Przykład powieści, w której najpełniej zaprezentowane zostało środowisko
artystyczne stanowi Próchno Wacława Berenta. Tego typu problematykę poruszają ponadto, m.in.: utwory Stanisława Przybyszewskiego - Synowie ziemi, Mocny
człowiek, Krzyk. Por.: M. Podraza-Kwiatkowska, Bóg, ofiara, clown czy psychopata. O
roli artysty na przełomie XIX i XX wieku, [w:] eadem, Symbolizm i symbolika w poezji
Młodej Polski, Kraków 1994, s. 289-308.
2 Informacje na temat tej przeszłości zawiera większość biografii twórcy.
Zob.: Z. Falkowski, Władysław Reymont. Człowiek i twórczość, Poznań 1929; B. Koc,
Reymont. Opowieść biograficzna, Warszawa 1971; W. Kotowski, Pod wiatr. Młodość
Reymonta, Łódź 1979; S. Lichański, Władysław Stanisław Reymont, Warszawa 1984;
B. Koc, Kronika życia i twórczości Wł. St. Reymonta, Legnica 2007.
3 K. Wyka, Reymontowska mapa polskiej prowincji, [w:] idem, Reymont, czyli
ucieczka do życia, Warszawa 1979, s. 49.
4 Ibidem.
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Wydaje się więc, że z jednej strony, główna bohaterka dyptyku, Janina Orłowska, nosi w sobie znamiona Reymontowskich doświadczeń scenicznych5, z drugiej zaś staje się wyrazicielką treści o
charakterze normatywnym, w których autor zawarł, charakterystyczny dla swojej późniejszej twórczości, osąd etyczny6.
W tym miejscu warto przypomnieć zapiski Jadwigi Zacharskiej, z których wynika, iż,
Wczesna dylogia o Jance Orłowskiej przedstawia […] modernistyczny, żywiołowy bunt jednostki przeciwko powtarzaniu obowiązujących w życiu prowincji i w środowisku aktorskim schematów, traktując marginalnie sprawy życia erotycznego bohaterki.
[…] W dodatku rozczarowania adeptki (w Komediantce) i przeżywane później wahania i niepokoje córy marnotrawnej po jej powrocie do Bukowca (w Fermentach) służą pisarzowi do zaprezentowania własnej wizji świata7.
Pierwszą w artystycznym dorobku Reymonta powieść uznać
można także za signum futurum - sygnalizuje ona motywy, które w
późniejszym czasie wyznaczą oś tematycznych zainteresowań prozaika. Stąd w Komediantce sugestywne obrazy wsi, kolei oraz teatru,
stanowiące, wedle triady wyróżnionej przez Kazimierza Wykę,
„trzy bieguny lokalizacyjno-tematyczne, wyznaczające trójkąt
głównych zainteresowań pisarskich Reymonta”8. Na kartach swych
opowieści literat podejmuje ponadto problematykę kobiecości, tak
istotnej w przesyconej neurotyczną aurą epoce, której światopogląd
5 Tomasz Jodełka-Burzecki sugeruje, iż ukazany w powieści teatr Cabińskiego nawiązuje do Trupy Cybulskiego, do której Reymont przynależał. Autentyzm
tekstu prozaika według badacza potwierdzają także w perypetiach Janiny Orłowskiej, które „nie zostały wymyślone przez Reymonta: w biografii niejednej
aktorki polskiej wieku XIX można by odnaleźć podobne niewesołe przeżycia”.
Zob.: T. Jodełka-Burzecki, Posłowie, [w:] Wł. St. Reymont, Komediantka, Warszawa
1979, s. 359-360.
6 Zob.: St. Mijas, Postawa moralna jednostek i zbiorowości w „Chłopach” W. S.
Reymonta, „Polonistyka” 1969, nr 5, s. 27-35; M. Paciuszkiewicz, Dobrzy ludzie w
powieściach Reymonta, „Przegląd Powszechny” 1983, nr 7-8, s. 193-197; S. Lichański, op. cit., s. 70; J. Zacharska, Bohaterki utworów Reymonta w jarzmie obowiązku,
[w:] Inny Reymont, red. W. Książek-Bryłowa, Lublin 2002, s. 151-162.
7 J. Zacharska, op. cit., s. 152.
8 K. Wyka., op. cit., s. 51.
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zdominowały zarówno tendencje mizoginiczne, jak i nastroje
emancypacyjno-feministyczne9. Mimo, iż autor Ziemi Obiecanej nie
wyraża swych poglądów expressis verbis, zdaje się doceniać rolę i
znaczenie kobiet „w modernizującym się społeczeństwie”10. W
przeciwieństwie do innego, wybitnego realisty polskiego modernizmu, Stefana Żeromskiego11, w powieściach Reymonta „postaci
kobiet jest wyjątkowo dużo, przy czym pełnią one kluczowe role w
fabułach utworów, występując nawet jako główne, tytułowe bohaterki”12. Przedmiotem niniejszego szkicu jest analiza jednego z
Reymontowskich wizerunków kobiecych, ukazanego przez pryzmat pojemnej semantycznie kategorii samotności13. Jej zróżnicowane odcienie prezentuje Komediantka - utwór podszyty nie tylko
ironiczną wizją środowiska artystycznego, ale i gorzką refleksją na
temat egzystencjalnego doświadczenia osamotnienia.
Na wstępie rozważań poświęconych tejże problematyce, zauważyć należy, iż w rys charakterologiczny większości protagonistek utworów Reymonta wpisana jest swoista dychotomia. Heroiny
te cechuje indywidualność, buntownicza natura oraz niemożność
zaakceptowania skostniałych form społecznej koegzystencji. Niejako w opozycji pojawia się jednak wyraźne, choć raczej nie wyrażone explicite, pragnienie akceptacji ze strony zbiorowości14. Ów duPor.: M. Podraza-Kwiatkowska, Salome i Androgyne. Mizoginizm a emancypacja, [w:] eadem, op. cit., s. 274-288.
10 J. Zacharska, Kobiety w prozie Reymonta, „Przegląd Humanistyczny” 2000,
nr 4, s. 59.
11 Por.: D. Trześniowski, Kim jest Ewa Pobratyńska? Rzecz o antypsychologizmie
Żeromskiego, [w:] Światy Stefana Żeromskiego, red. M. J. Olszewska, G. P. Bąbiak,
Warszawa 2005, s. 423-435; D. Trześniowski, Ewa Pobratyńska nie istnieje, „LiteRacje” 2011, nr 002, s. 23-28.
12 J. Zacharska, Kobiety w prozie Reymonta..., s. 59.
13 Zob.: Zrozumieć samotność. Studium interdyscyplinarne, red. P. Domeracki,
W. Tyburski, Toruń 2006.
14 Pisząc o typach indywidualnych w prozie Reymonta, Stefan Lichański
wskazuje na paralelność psychologiczną, takich postaci jak: Janka Orłowska z
Komediantki (1896), Jagna z epopei Chłopi (1904), Iza z trylogii Rok 1794 (19131918) oraz Daisy - protagonistka Wampira (1911). Wydaje się, iż postulowana w
tekście dychotomia cechuje wszystkie wskazane powyżej bohaterki. Por.: S.
Lichański, op. cit., s. 70.
9
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alizm, odnajdujemy w postaci Janki Orłowskiej, która odziedziczyła po ojcu „porywczy charakter […], nie znoszący żadnych wędzideł”15. Bohaterka zarazem nieustannie boryka się z syndromem
wykluczenia z przestrzeni prowincjonalnego środowiska16. Być
może źródła jej emocjonalnego rozchwiania upatrywać należy w
skomplikowanej więzi z ojcem, który „kochał córkę nienawiścią, to
jest, dlatego ją kochał, że nienawidził”17.
Mówił jej otwarcie, że się nią brzydzi, ponieważ jest kobietą;
drwił z niej, że prócz szydełka i książki nie potrafiłaby nic w ręku
utrzymać; pokazywał swoją strzelbę i odkładał ze smutkiem, narzekając, iż tylko chłopak umiałby ocenić należycie takie rzeczy.
Były to smagania, które na jej duszy zostawiły piekące pręgi18.
- konstatuje narrator.
Złożona relacja ojciec-córka wydaje się determinować późniejsze
losy artystki, która pomimo pozornej autonomii, nawet z dala od rodzinnego Bukowca, pozostaje pod wpływem ojcowskiego despotyzmu oraz pejoratywnej oceny. Mimo egzystencjalnego niezaspokojenia oraz wyraźnego egotyzmu19, bohaterka nie jest w stanie zadecydować o własnym losie, tym bardziej, że „Nie żyła nigdy samodzielnością”20. Radykalną decyzję o opuszczeniu domu podejmuje zatem
pod wpływem impulsu21, a jej dalsze losy są wynikiem raczej dzieła
przypadku lub konieczności niż świadomego wyboru. To spostrzeżenie potwierdza gorzka refleksja postaci: „Jak to?... nie mogę żyć sama,
iść o własnych siłach, wystarczyć sobie?... muszę się wiecznie opierać
na kimś?... musi zawsze ktoś czuwać nade mną?!”22. Wydaje się, iż
owa konstatacja to rezultat szeregu rozczarowań i autorefleksji prowadzących do wzrostu świadomości heroiny.
Wł. St. Reymont, op. cit., s.19.
Ibidem.
17 Ibidem, s. 18.
18 Ibidem, s. 20-21.
19 Por.: A. Grzymała-Siedlecki, Janka Orłowska jako matrona, „Rzeczpospolita”
1924, nr 121.
20 Wł. St. Reymont, op. cit., s. 26.
21 Impuls ten związany jest z wygnaniem Janki z domu przez ojca, tuż po odrzuceniu przez kobietę oświadczyn Grzesikiewicza. Ibidem, s. 31-38.
22 Ibidem, s. 282.
15
16
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Można przypuszczać, iż skomplikowana osobowość Orłowskiej, determinowana nonkonformizmem i na poły brakiem akceptacji ze strony ojca, nie pozwala jej na nawiązanie bliższej relacji z
mężczyzną. Mimo, że częścią wewnętrznych pragnień bohaterki23
są marzenia o dozgonnej i szczerej miłości24, ewidentnie unika ona
kontaktów z mężczyznami, albowiem „ją gniewali swoją bezczelnością”25. Z dość mglistych względów osobistych odrzuca więc
starania kolejnych adoratorów - w tym również Grzesikiewicza,
który, niezależnie od aprobaty ze strony jej ojca, „czuł w niej wyższą rasę kobiet, niedostępną dla takich »chamów«”26. W imię aktu
kontestacji wobec patriarchalnego modelu społeczeństwa oraz pozornego pragnienia niezależności, a także mimo własnych potrzeb,
prób budowy czystej w swej formule przyjaźni damsko-męskiej27,
czy wreszcie przelotnych związków o charakterze quasiemocjonalnym, protagonistka mimowolnie skazuje się na samotność. Jej wypowiedzi świadczą o tym, że godzi się ona ze swoją
rolą ofiary osamotnienia. Potwierdza to rozmowa z Mecenasem,
podczas której Janka odrzuca propozycję wsparcia, twierdząc: „Dziękuję, pójdę sama; jeżeli będę nieszczęśliwa, to także sama”28.
Kreując postać marzycielki z Bukowca, Reymont mówi o złożoności i wielowymiarowości kategorii ludzkiego osamotnienia.
Literacki obraz alienacji przybiera w twórczości prozaika zarówno
wymiar socjologiczno-kulturowy, jak również artystyczny. SamotMimo zapewnień ze strony bohaterki: „sztuka starczy mi za wszystko” (Ibidem,
s. 191) oraz „mam tylko jeden cel w teatrze: sztukę”(Ibidem, s. 239) trudno pozbyć się
wrażenia, że sztuka nie jest jedynym celem i sensem jej życia.
24 „Marzyła chwilami o kochaniu człowieka, któremu oddałaby się na zawsze i ze wszystkim; o życiu we dwoje, pełnym uniesień i miłości”. Ibidem, s. 282.
25 Ibidem, s. 22.
26 Ibidem, s. 9. Warto zauważyć, że w drugiej części dyptyku, Fermentach,
Janka decyduje się na małżeństwo z Grzesikiewiczem. Zdaniem cytowanej Jadwigi Zacharskiej to posunięcie „nie jest jednak tylko wyrazem słabości i bierności, ale skutkiem większej dojrzałości”. J. Zacharska, Bohaterki utworów Reymonta…, s. 154.
27 Chodzi tu o relację z Głogowskim, z którym Janka „Była […] na stopie
szczerej przyjaźni” (Wł. St. Reymont, op. cit., s. 249). Swoją relację bohaterowie
określają jako „związek dusz czystych, w celach idealnych!” (Ibidem, s. 252).
28 Ibidem, s. 242.
23
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ność Janiny Orłowskiej to przecież nie tylko doświadczenie odrzuconej córki, indywidualistki wykluczonej przez społeczność lokalną, czy zawiedzionej kobiety29, ale przede wszystkim niespełnionej
artystki30. Zapowiedź scenicznego rozczarowania pobrzmiewa w
momencie zetknięcia się postaci z amatorskim teatrem, jeszcze w
rodzinnym Bukowcu. Owo zjawisko zostaje w tekście następująco
scharakteryzowane:
Poczuła się znękaną pierwszy raz w życiu, które dotychczas
było tylko ciągłym buntem protestu i szamotania się…. […] Łaknęła współczucia czując, że to znękanie byłoby mniejszym, ból cichszym, łzy nie tak palące, gdyby mogła otworzyć serce przed jaką
serdeczną przyjaciółką31.
Niemniej bolesnym jest dla Janki doświadczenie izolacji w artystycznej przestrzeni teatru wielkomiejskiego. W świecie, w którym dominują pretensjonalny kabotynizm, snobizm oraz fałsz, bohaterka - niepozbawiona bądź, co bądź naiwności - zostaje poddana próbie o charakterze moralnym. Sceniczny eksperyment nie
prowadzi przecież do upragnionej sławy, bogactwa czy uwielbienia ze strony publiczności32, ale do materialnej nędzy i rozczarowania, pogłębiającego jedynie poczucie osamotnienia. Z drugiej
jednak strony, w tymże doświadczeniu upatrywać można źródła
wzrostu świadomości postaci. Orłowska, która od początku przypuszcza, „że tutaj nic z tych uśmiechów, rozmów, spojrzeń, jakie
Obraz kobiecej samotności prezentuje Reymont także na przykładzie opiekunki Janki, Kręskiej, której celem jest zdobycie względów ojca bohaterki. Mimo
starań, zostaje ona wyrzucona z domu Orłowskich wraz z wyjazdem Janki do
Warszawy. Zob.: Ibidem, s. 16, 42.
30 W Komediantce ukazany jest także obraz samotności macierzyńskiej. Motyw ten pojawia się przy okazji opisu historii Sowińskiej, porzuconej żony i nieszczęśliwej matki samobójcy. Por.: Ibidem, s. 171-176, 298.
31 Ibidem, s. 30-31.
32 Warto zwrócić uwagę na istotą kwestię skomplikowanej relacji pomiędzy
artystami i publicznością. Narrator charakteryzuje ją następująco: „[Aktorzy]
nienawidzili tej publiczności i modlili się do niej. Przeklinali ją, nazywali stadem,
bydłem, grozili pięściami, pluli na nią, ale niech tylko się zjawiła w większej ilości, padali przed nią na twarz i czuli głęboką wdzięczność do tej kapryśnej pani,
która miała humor codziennie inny i codziennie kogoś innego darzyła swoimi
względami”. Ibidem, s. 326-327.
29
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słyszała i widziała, nie było prawdą”33, wraz z upływem czasu
ostentacyjnie przeciwstawia się regułom hermetycznego środowiska. Buntownicza natura, a także wysokie poczucie moralności
sprawiają, że bohaterka odrzuca propozycję nierządu34, który w
teatrze Cabińskiego wydaje się dość typowym sposobem zarobku.
Poczucie dumy przeplata się jednak w tym przypadku z uczuciem
głodu, którego bohaterka doświadcza po raz pierwszy w życiu. To
doznanie potęguje uczucie samotności:
Dopiero teraz poznała, że jest samą zupełnie i że w tym nowym życiu musi wystarczyć sama sobie, […] że ta walka życia, jaką
rozpoczynała nie jest tylko walką o sławę i wyższe cele, ale musi
walczyć o swoją godność ludzką i – jeśli nie chce zginąć – musi się
bronić35.
Paradoksalnie, figura Janiny jako Obcej realizuje się w Reymontowskiej powieści poprzez kategorię zwyczajności. W przeciwieństwie do chimerycznych aktorek, niezdolnych do odczuwania prawdziwych emocji, Orłowska jawi się jako postać niezwykle naturalna.
„Jestem jeszcze za mało aktorką-histeryczką, a za dużo zwykłą i normalną kobietą, żebym się lubowała w takiej grze”36 – mówi podczas
spotkania z Kotlickim. Prawdopodobnie to właśnie tego typu nastawienie – mimo wrażliwości - pozwala jej zachować zdolność realistycznego postrzegania świata, weryfikowania prawdy oraz permanentnego przeżywania uczuć niewymuszonych. Te umiejętności odróżniają ją od pozostałych artystek, w tym od dyrektorowej, która
„poruszona dźwiękiem własnego głosu i tą niedolą urojoną, wybuchała płaczem głośnym i przez chwil kilka cierpiała prawdziwie”37.
Lektura dzieła Reymonta ewokuje ponadto skojarzenia antyurbanistyczne38. Samotność protagonistów Komediantki wynika z
Ibidem, s. 60. Por.: s. 63.
Ibidem, s. 88.
35 Ibidem, s. 88.
36 Ibidem, s. 197.
37 Ibidem, s. 114.
38 Zob.: A. Budrecka, Zagadnienie natury i cywilizacji w twórczości Reymonta,
„Prace Polonistyczne” 1968, seria XXIV; E., Ihnatowicz, J.Tomkowski, Witraż z
wampirem, „Twórczość” 1987, nr 10; D. Trześniowski, „Wampir” Reymonta: upiorne sny zmęczonej Europy, [w:] Inny Reymont…, s. 111-122; M. Popiel, Brzydota i
33
34
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zagubienia człowieka w przestrzeni wielkiego miasta. Mimo, iż
formuła powieści znacząco odbiega od idealizacji i sakralizacji wsi
obecnej w Reymontowskim opus magnum39, a warszawskim przestrzeniom daleko do demonicznej wizji polskiego Manchesteru,
ukazanego na kartach Ziemi Obiecanej,40 w dziele wyraźnie pobrzmiewają echa opozycji miasto-wieś. Być może, kreację Janki Orłowskiej interpretować można jako konstrukcję symboliczną41, wyrażającą treść o charakterze antycywilizacyjnym. Kiedy kobieta zostaje zmuszona do opuszczenia rodzinnej wsi, nie żal jej więzi z
ojcem, a przedmiotem jej tęsknoty stają się jedynie sielskie krajobrazy.
Zostawiała te lasy, co były cząstką jej duszy najdroższą. Zostawiała góry, polanki, niebo czyste, to życie burzliwe, ale swobodne – te chwile samotności – przeszłość całą, pełną walk, burz, rozszaleń, zachwytów i marzeń…42
Niewykluczone, że w wizji Reymonta przestrzeń miejska ulega
całkowitej deprecjacji43 na rzecz nobilitacji wsi44. Przebywająca w
patos cywilizacji. „Ziemia obiecana” Władysława Reymonta, [w:] eadem, Oblicza
wzniosłości. Estetyka powieści młodopolskiej, Kraków 2003. Por.: E. Rybicka, Modernizowanie miasta. Zarys problematyki urbanistycznej w nowoczesnej literaturze polskiej,
Kraków 2003.
39 Zob.: L. Tatarowski, Człowiek – kultura – sacrum. O „Chłopach” Reymonta,
Wrocław 2002.
40 Zob.: M. Popiel, Wstęp, [w:] Wł. St. Reymont, Ziemia obiecana, Wrocław
1996, s. VIII-XII, XLII-LI.
41 Inną postacią symboliczną w utworze wydaje się być mężczyzna, którego
Janka spotyka podczas rozmyślań na temat samobójstwa. O sobie mówi on „stary człowiek, […] który łapie ryby i lubi gawędzić” (Wł. St. Reymont, op. cit., s.
316). Jego doświadczenie i postawa życiowa pozwalają przypuszczać, iż jest to
jedyna postać utworu, która nie tylko pojmuje i akceptuje zjawisko samotności,
ale także świadomie je wybiera.
42 Ibidem, s. 39.
43 ”Czuła, że to miasto dusi ją coraz bardziej, że tutaj na każdym kroku musi
swoje j a ograniczać, skupiać się i ciągle szamotać ze wszystkimi barierami zwyczaju i zależności”. Ibidem, s. 313.
44 „Ale te wspomnienia Bukowca i tych nocy samotnych, w których marzyła
zapominając o wszystkim i stwarzała sobie takie cudowne światy, zajaśniały w
jej mózgu bardzo silnie. Tylko wspomnienie przyrody bujnej i wspaniałej, pól
olbrzymich, jarów zacisznych a pełnych szmerów i śpiewów, zieleni i dzikości
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mieście bohaterka nieustannie tęskni do znajomych, aczkolwiek odległych pejzaży. Mimo to, wieś – analogicznie jak miasto – naznaczona zostaje piętnem samotności. Mówi o tym komentarz narratora,
który stwierdza, że w metropolii postać „Czuła się nieomal tak samotną jak w Bukowcu, zdawało się jej, że ten gąszcz ludzki, jaki ją
otaczał, był dalszym, więcej obcym, niż tamte buki i sosny”45. Ponadto, zauważyć można przenikanie się światów człowieka i przyrody, co potwierdza sprzężenie doświadczenia egzystencjalnego
głównej bohaterki z naturą. Sposób ujęcia postaci zdaje się sugerować, iż w chwilach zwątpienia poszukuje ona izolacji i kontaktu z
przyrodą46.
Być może, tendencje antyurbanistyczne wyrażające zagubienie
człowieka w wielkomiejskiej przestrzeni interpretować można także
w odwołaniu do całości kondycji człowieka przełomu XIX i XX wieku.
Światopogląd epoki przesyconej atmosferą dekadentyzmu, znamionuje jednocześnie pragnienie rewolucji i przewartościowania dotychczas obowiązujących norm oraz strach przed nadchodzącą Apokalipsą47. W rezultacie dochodzi do załamania się dotychczasowych form
społecznej egzystencji, których konsekwencje prezentuje Reymont w
Komediantce. Artyści teatru Cabińskiego z łatwością ulegają popędom,
przystają na niemoralne propozycje, wchodzą w skomplikowane
układy międzyludzkie, a zamiast uczuć łączą ich wyłącznie interesy.
Niewykluczone, że tego typu formy ludzkiej koegzystencji to efekt
nagłej wolności, z której – wedle tezy Dariusza Trześniowskiego człowiek „nie bardzo jeszcze potrafi korzystać”48.
Niniejszy szkic stanowi próbę ponownego odczytania pierwszej z
Reymontowskich powieści. Okazuje się, że Komediantka to nie tylko
opowieść o niuansach świata artystów, ergo – studium kobiety-artystki,
lecz także tekst poświęcony tematyce wielowymiarowości samotności,
uchwyconej w konkretnym momencie przemian kulturowych przełopotężnej pięknem, owiewało ją melancholią i kołysało czarem jej duszę, zmęczoną życiem i walką”. Ibidem, s. 312.
45 Ibidem, s. 166.
46 „Leżała godzinami całymi bez słowa, bez myśli i bez tchu, bo duszą była
tam, w tych borach zielonych”. Ibidem, s. 313.
47 Zob.: M. Podraza-Kwiatkowska, Salome i Androgyne…, s. 237, 245.
48 Zob.: D. Trześniowski, op. cit., s. 116.
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mu XIX i XX wieku. Powyższe rozważania nie wyczerpują zakresu
podejmowanej problematyki, a jedynie sugerują możliwe kierunki interpretacyjne. Ponadto, wskazują one na zróżnicowanie obrazów ludzkiego osamotnienia, które w prozie Reymonta może przybierać kształt
wykluczenia indywiduum z przestrzeni hermetycznej społeczności,
tęsknoty macierzyńskiej lub ojcowskiej49, zagubienia człowieka w przestrzeni wielkiego miasta, a także – zgodnie z tytułem artykułu – kobiecości osamotnionej. Konkludując, należy zaznaczyć, iż w powieści
młodopolskiego twórcy zawarta została dualistyczna wizja samotności,
która z jednej strony „jest nieszczęściem w pewnych stanach duszy”50,
z drugiej zaś „na pewne smutki i cierpienia […] jest najlepszym lekarstwem”51.
Streszczenie
Tematyka niniejszego szkicu oscyluje wokół pojemnej semantycznie kategorii kobiecej samotności. Artykuł dotyczy zróżnicowanych form osamotnienia ukazanych na kartach utworu pt.: Komediantka (1896). W pierwszej, w swym artystycznym dorobku,
powieści, Władysław Stanisław Reymont prezentuje różnorodne
odcienie ludzkiej samotności – od osamotnienia na gruncie rodzinnym aż po samotność w aspekcie społecznym i artystycznym.
Przedmiot artykułu stanowi analiza egzystencjalnego doświadczenia kobiecej samotności w kontekście perypetii głównej bohaterki
utworu – Janiny Orłowskiej. Niniejszy szkic zawiera ponadto refleksje dotyczące tematycznej analogii większości dzieł Władysława Stanisława Reymonta. Poprzez sugestywne obrazy wsi, prowincjonalnej stacji kolejowej oraz świata artystów, Komediantka doskonale wpisuje się w szereg zainteresowań tematycznych noblisty,
stanowiąc tym samym niejako zapowiedź problematyki jego późniejszych powieści.

Jej reprezentantem prawdopodobnie jest ojciec Janiny Orłowskiej. O jego
tęsknocie za córką przede wszystkim dowiedzieć się można z drugiej części dyptyku – Fermentów, ale fragmentarycznie także z relacji Grzesikiewicza w Komediantce. Por.: Wł. St. Reymont, op. cit., s. 189-190.
50 Ibidem, s. 31.
51 Ibidem, s. 112.
49
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Summary
Femininity in solitude. On Władysław Stanisław Reymont's The
Deceiver
The paper deals with the semantically capacious category of
female solitude. It focuses on the various forms of solitude presented in The Deceiver (1896). In his first novel, Władysław
Stanisław Reymont presents diversified shades of human solitude from solitude within a family to solitude in the social and artistic
aspect. The paper is an analysis of the existential experience of female solitude in the context of the vicissitudes of the chief protagonist of the novel – Janina Orłowska. Furthermore, it is also a reflection on the thematic similarities between most of works by Władysław Stanisław Reymont. In the suggestive images of the countryside, the provincial railway station and the world of artists, The Deceiver depicts the Nobel Prize winner's numerous interests, at the
same time being a forecast of his later works.
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Stanisław Żukowski (UMCS)

Samotność wśród osób niepełnosprawnych - czy to wybór?
Samotność w tłumie…, Choć tylu ludzi otacza mnie
Ja ich nie widzę, I idę dalej przed siebie
Nie zatrzymuję się, Nikt mnie zatrzymać nie chce
Jestem niedostrzegany, Bo jestem niewidzialny
Nikt nie wie, kim naprawdę jestem, Nikt nie chce się dowiedzieć
Dla nich mogę być nawet powietrzem, Którego nie czuję
Którego nie widzą, I w niczym im nie przeszkadza
A to boli, Tak mocno boli, Samotność…
Barnaba Jakim Diarumkenoza

Wstęp
Dlaczego wśród niepełnosprawnych jest tak wiele osób samotnych? Czy to ich wybór, a może przyczyna tkwi gdzieś indziej? Przecież w każdym człowieka kryje się pragnienie głębokiej
i pięknej relacji opartej na zaufaniu, szczerości, otwartości. Więc
czemu spory odsetek osób niepełnosprawnych skarży się na osamotnienie?
Z samotnością ludzie zmagają się od zarania dziejów, a właściwie od czasów, kiedy istnieje człowiek, tak i istnieje samotność.
Samotność może mieć przy tym różne podłoża i może występować
ona z różnych przyczyn. i tak rozróżniamy samotność związaną z
brakiem partnera życiowego, bliskiej osoby w rodzinie, czy też
przyjaciół, znajomych, a także ogólne pojęte osamotnienie związane z różnymi zdarzeniami w życiu człowieka1. Większość z nas ma
takie doświadczenia życiowe, momenty, w których czuł się opuszczony, nie znajdując wsparcia wśród bliskich. Szczególnie, gdy
niespodziewanie zastaje nas nowy porządek rzeczy, czujemy się
zagubieni i ciężko jest nam odnaleźć się w rzeczywistości. Nie
rzadkie jest również doświadczanie poczucia osamotnienia w towarzystwie innych osób. Gdy odległość emocjonalna miedzy osobami jest większa niż fizyczna, pojawia się poczucie niezrozumieD. Lipowski, Samotność i osamotnienie - plaga obecnych czasów?,
http://artykulis.pl, (22.11.2014)
1
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nia, wyalienowania, zdystansowania. Przyczyny takiego stanu
mogą być bardzo różne, zależeć mogą też od obu stron tej relacji2.
Poczucie osamotnienia najczęściej przypisywane jest ludziom
dorosłym i starszym, a spowodowane jest przez różne
doświadczenia życiowe, np. rozwód, śmierć bliskiej osoby. Jednak w
ostatnich latach coraz częściej zwraca się uwagę na występowanie
poczucia osamotnienia wśród dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
Akcentuje się to, iż współczesna młodzież cechuje się małą
odpornością na przebieg i tempo zmian cywilizacyjnych, które
stanowią jedno z głównych źródeł osamotnienia. Osamotnienie
młodzieży jest negatywnym zjawiskiem, staje się sytuacją trudną do
zniesienia. Pojawia się wówczas paniczny lek, który może prowadzić
do szukania pocieszenia w zachowaniach patologicznych, takich jak:
działania o charakterze destruktywnym i autodestruktywnym,
agresja, przemoc, wrogi stosunek do otaczającej rzeczywistości i
innych ludzi, sięganie po używki, nieakceptowane formy zachowań
seksualnych, depresja3. Trzeba jednak pamiętać także o tym, że
doświadczanie krótkotrwałej samotności może byś również
zjawiskiem korzystnym. Zaznaczająca się wówczas rozwojowa
potrzeba izolacji i odseparowania od świata zewnętrznego pozwala
bowiem na autoanalizę i refleksję nad sobą i nad światem4.
1. Czym jest samotność i osamotnienie?
W literaturze przedmiotu można odnaleźć wiele definicji
poczucia osamotnienia. Ta różnorodność podyktowana jest
wielością orientacji psychologicznych postrzegających człowieka z
punktu widzenia stworzonych przez siebie teorii5. Mianowicie, H.
Sullivan,
reprezentując
podejście
psychodynamiczne,
osamotnienie definiuje jako bardzo silne i nieprzyjemne
doświadczenie w życiu jednostki, związane z brakiem lub
S. Kowalski, Psychologia rehabilitacji, Warszawa 2007.
P. Zawadzki, Poczucie alienacji, samotności i depresji u współczesnej młodzieży,
Wychowanie na co dzień, 12, 2007.
4 Z. Dołęga, Samotność młodzieży: analiza teoretyczna i studia empiryczne, Katowice 2003.
5 R. Kościelak, Funkcjonowanie psychospołeczne osób niepełnosprawnych umysłowo, Warszawa 1996.
2
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nieprawidłowym rozładowaniem potrzeby intymnych relacji z
innymi osobami. Natomiast L. Peplau i D. Perlman, opowiadając
się za podejściem poznawczym, przez osamotnienie rozumieją
przykry stan psychiczny, którego przyczyna tkwi w
niezadowalającej ilości oraz jakości społecznych i emocjonalnych
interakcji6. Wśród uczuć, które towarzysza osamotnieniu,
wymieniają: gniew, poczucie zawiedzionych nadziei, pesymizm
oraz niezaradność. Istniejący w piśmiennictwie chaos pojęciowy
związany jest również z faktem zamiennego stosowania w języku
potocznym takich terminów jak samotność, osamotnienie,
wyobcowanie, izolacja czy tez separacja. W środowisku
naukowym można spotkać różne poglądy na ten temat. W języku
polskim wyróżnia się kilka terminów, które odnoszą się do
samotności. Są to: samotność, a wiec stan wynikający z
autorefleksji; osamotnienie traktowane jako stan czy tez poczucie
odrzucenia, opuszczenia; odosobnienie wiążące się z fizycznym
brakiem innych osób, pozostawaniem w pojedynkę; wyobcowanie,
czyli izolacja; alienacja, a wiec stan czy tez poczucie bycia obcym7.
Pomimo potocznego utożsamiania wymienionych terminów autor
proponuje przyznać nadrzędną rolę pojęciu „samotności” jako
temu, które obejmuje swym zasięgiem pozostałe synonimy. Inny
pogląd do zagadnień terminologicznych prezentuje Łopatkowa,
która terminów tych używa zamienne, posługując się jednym
określeniem – „poczucie osamotnienia”, które definiuje jako
przykry stan psychiczny wynikający z braku więzi z osobami
znaczącymi. Stanowisko autorki w analizowanej kwestii jest
kluczowe dla rozważań zawartych w tym opracowaniu8.
W literaturze opisującej to zagadnienie wyróżnia się kilka
rodzajów osamotnienia. A mianowicie: osamotnienie społeczne,
które jest wynikiem braku powiązań z innymi osobami, oraz
osamotnienie emocjonalne, będące rezultatem braku związku
6 K. Kmiecik-Baran, Poczucie osamotnienia – charakterystyka zjawiska. Przegląd
Psychologiczny, 4, 1988.
7 P. Domeracki, Meandry filozofii samotności. [w:] P. Domeracki, W. Tyburski (red.),
Zrozumieć samotność: studium interdyscyplinarne, Toruń 2006.
8 M. Łopatkowa, Samotność dziecka, Warszawa 1989.

589

intymnego z bliska osoba. Badacze uważają, ze osamotnienie
związane z brakiem więzi personalnych i bliskiego kontaktu z
druga osoba jest zdecydowanie dotkliwsza forma osamotnienia
niż na płaszczyźnie społecznej, co jest rozumiane jako
funkcjonowanie w grupie i społeczeństwie9. Jak również
wyodrębniła się taki rodzaj osamotnienia jak osamotnienie
całkowite. O tym rodzaju osamotnienia możemy mówić w
przypadku, gdy człowiekowi brakuje akceptacji przez
zupełnie
bezużyteczny,
kogokolwiek,
gdy
czuje
się
bezwartościowy. Świat odbiera jako pustynie, na której znalazł się
za karę lub w wyniku straszliwej pomyłki. Taka osoba ma
wrażenie zawieszenia w próżni, bez nadziei na zmianę swojej
sytuacji. Odczuwanie tego rodzaju osamotnienia jest na tyle
niebezpieczne, że prowadzić może do poważnych zaburzeń
psychicznych, a nawet do śmierci10. A zatem samotność, ta niechciana, jest jednym z najgorszych doradców człowieka w ogóle, a
człowieka niepełnosprawnego w szczególności.
Doświadczanie poczucia osamotnienia i jego konsekwencje
dla funkcjonowania jednostki są kwestią względną, gdyż każdy
człowiek może inaczej zareagować na obiektywnie istniejącą
sytuacje11. Człowiek doświadczający osamotnienia jest w pewnym
stopniu stracony dla społeczeństwa. Wszelkie jego zalety i
wartości pozostają niewykorzystane, a chęć dzielenia radości i
smutków dnia codziennego nie ma możliwości rozwoju12. Jest to
tym bardziej dotkliwe, że poczucie osamotnienia jest
zaprzeczeniem takich podstawowych potrzeb jednostki jak
potrzeba miłości, bezpieczeństwa czy przynależności, których
niezaspokojenie ogranicza rozwój człowieka i stanowi zagrożenie
dla jego zdrowia, dobrego samopoczucia oraz samorealizacji13. W
literaturze dość często podkreślany jest fakt, że osamotnienie ma
J. Rembowski, Samotność, Gdańsk 1992.
E. Dębińska, Samotność kobiety, [w:] M. Szyszkowska (red.), Samotność i
osamotnienie, Warszawa 1988.
11 W. Kozłowski, Samotność i osamotnienie, Nowa Szkoła, 5, 1996.
12 E. Dębińska, Samotność kobiety... op. cit.
13 K. Osińska, Doświadczenie samotności, [w:] A. Matusiak (red.), Samotność
chciana i niechciana, Kraków 2009.
9

10
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duże znaczenie dla relacji społecznych, gdyż obniża aktywne
zaangażowanie jednostki. Osoba taka mniej mówi, zadaje niewiele
pytań, słabo pielęgnuje związki z innymi ludźmi i ujawnia
mniejsze zainteresowanie rozwijaniem przyjaźni14.
Należy podkreślić, że samotność może mieć także pozytywne
konsekwencje. Celowa i świadoma ucieczka od zgiełku życia
pozwala na głębsze poznanie siebie, wzrost samoświadomości,
sprzyja wyzwoleniu ukrytych zdolności twórczych i sił
kreatywnych. Pozytywy charakter samotności zaznacza się jednak
wyłącznie wówczas, gdy jest ona wynikiem świadomego wyboru
człowieka i stanem krótkotrwałym. W przeciwnym razie sprzyja
pojawieniu się dyskomfortu psychicznego wynikającego z
deprywacji potrzeby więzi, przynależności, bezpieczeństwa15.
Osamotnienie niejednokrotnie jest świadomym wyborem jednostki
ceniącej autonomie. Nie każdy jednak staje przed możliwością
aktywnego wybierania postawy życiowej.
2. Samotność wśród niepełnosprawnych
Jedną z sytuacji życiowych przy, której występuje samotność
może być nabycie niepełnosprawności. Wszelkie ograniczenia, czy
to dotyczy narządów ruchu, wzroku, czy słuchu stawiają ewidentne
bariery, które poparte często niewłaściwą postawą psychiczną są
przyczyną narastającego procesu izolacji fizycznej i psychicznej, a
stąd już tylko maleńki krok do ponurej samotności. W sytuacji niepełnosprawności niestety bardzo łatwo jest stać się osobą osamotnioną. Poczucie samotności towarzyszy większości osób niepełnosprawnych. Po okresie wytężonej troski bliskich i zainteresowania
również dalszych znajomych, przychodzi okres normalizacji wzajemnych relacji, często pojawia się wręcz poczucie pustki społecznej.
Utrata atrakcyjności i sprawności fizycznej nie sprzyja nawiązywaniu trwałych więzi uczuciowych z osobą przeciwnej płci, dlatego
wiele osób niepełnosprawnych nie znajduje partnera życiowego16.
14 J. Nurmi, K. Salmela-Aro, Social strategies and loneliness: a prospective study,
Personal and Individual Differences, 23, 1997.
15 R. Pawłowska, Samotność człowieka – rozważania teoretyczne, [w:] R. Pawłowska,
E. Jundzill (red.), Pedagogika człowieka samotnego, Gdańsk 2006.
16 S. Kowalski, Psychologia... op. cit.
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Wielu z nas przeraża "inność" niepełnosprawnych. Jest to uczcie
strachu przed obcowaniem z kimś kogo nie znamy i nie rozumiemy
jego problemów, z kimś kto odstaje od nas, jest inny wizualnie, czy
intelektualnie. Wynika to z faktu iż każdy z nas od momentu zaznajomienia się z własnym fizycznym wyglądem, tworzy obraz prawidłowego funkcjonowania oraz budowy ludzkiego organizmu. Według naszego myślowego schematu który nieustannie się kształtuje,
bliżej im do UFO, niż do ludzi. Stąd można wnioskować stwierdzenie, że problemu należy się doszukiwać w Nas to jest osobach pełnosprawnych, a nie w inności osób z niepełnosprawnością. Nie potrafimy zrozumieć i zaakceptować tej inności. I w sytuacji zetknięcia
się z osobą odbiegającą od naszych wzorców, doznajemy dyskomfortu i niepokoju psychicznego. Boimy się tego, że może zdarzyć się
sytuacja w której Ci "nienormalni" poproszą nas o pomoc. A z reguły raczej nie chętnie pomagać obcym, a kiedy Ci obcy są "inni" to
jeszcze bardziej nasz niechęć narasta. Nie rzadko odczuwamy skrępowanie tą "innością" i często nie umiemy po prostu traktować tych
„innych” jak ludzi na przykład w kobiecie bez rąk nie potrafimy
zobaczyć kobiety czy też w mężczyźnie bez nóg nie potrafimy dostrzec mężczyzny. Tu właśnie staje się jasne, dlaczego obcowanie z
osobą niepełnosprawną wzbudza niechęć a nawet lęk a brak wiedzy i potrzeby w jej zdobywaniu prowadzi w rezultacie do wykluczenia społecznego17.
Badania nad poczuciem osamotnienia mają stosunkowo
długą historie, jednak niewiele prac z tego zakresu odnosi się do
osób z niepełnosprawnością. Tymczasem bardzo istotnym problemem jak się okazuje jest poczucie samotności u osób w jakikolwiek sposób niepełnosprawnych. Jak można się przekonać,
osamotnienie nie tylko dotyka osób z niepełnosprawnością
znacznie częściej niż pełnosprawnych, lecz także ma przewlekły

J. Konarska, Przeciw wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, (red.)
L. Frąckiewicz, Warszawa 2008.
17
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charakter, ujawnia się w różnych postaciach i w różnych sferach,
np. społecznej, rodzinnej, wspólnotowej, środowiskowej18.
Liczne osoby niepełnosprawne zmagają się z trudami
funkcjonowania poza zasadniczym nurtem aktywności populacji.
Ich pozycja społeczna często nie wynika z wyboru, ale raczej z
trudności wchodzenia w relacje z osobami trzecimi. W tej
perspektywie niepełnosprawność traktuje się współcześnie nie
jako dysfunkcje stanu zdrowia, budowy ciała czy narządów
zmysłów jednostek, ale jako organizację społeczeństwa
wykluczającą niektórych ludzi z aktywności. Konsekwentnie w
takim ujęciu niepełnosprawność rozpatruje się jako formę
„społecznej opresji” populacji wobec jednostek, co prowadzi do
ich izolacji i marginalizacji19. Jednostki które żyją w odizolowaniu
od grup, nie uczestniczące w życiu społecznym i nie korzystające
w równej mierze z dóbr z powodu swej "inności" zazwyczaj zostały wykluczone społecznie. Wykluczenie społeczne oznacza
zjawisko, które na mocy definicji mówiącej, że jednostki, których
sytuacja została ukazana jako wykluczenie społeczne, są na
marginesie lub też poza marginesem rozmaitych wymiarów życia
publicznego20. Bez wątpienia takimi osobami na tle społeczeństwa
są niepełnosprawni zarówno Ci z zaburzeniami słuchu, wzroku,
ruchu jak i Ci z zaburzeniami umysłowymi i intelektualnymi.
Przyczyn izolacji osób niepełnosprawnych w społeczeństwie
można doszukiwać się w kwestiach materialnych czy barierach
architektonicznych, lecz także niestety niemały problem stanowią
bariery społeczne, występujące w przepisach prawnych,
zwyczajach i obyczajach, organizacji kształcenia i pracy czy
spędzania wolnego czasu. Jedną z bardzo ważnych, naturalnych
potrzeb psychicznych każdego człowieka, niepełnosprawnego też,
jest potrzeba przynależności, zwana czasem potrzebą afiliacji.
Każdy z nas przynależy, a przynajmniej ma taką potrzebę, by być
G. Dryżałowska, Samotność dziecka niepełnosprawnego i jego rodziny, [w:] U.
Bartnikowska, C. Kosakowski, A. Krause (red.), Współczesne problemy pedagogiki
specjalnej, Olsztyn 2008.
19 P. Abberley, The concept of oppression and the development of a social theory of
disability, [w:] T. Booth (red.), Policies for Diversity in Education, Bristol 1997.
20 C. Barnes, G. Mercer, Niepełnosprawność, Warszawa 2008.
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włączonym w różne grupy, czy społeczności. Należymy do jakiejś
rodziny, grona znajomych, czy przyjaciół, stanowimy cząstkę narodu i społeczeństwa, wchodzimy do jakiejś grupy zawodowej,
organizacji politycznej, społecznej, czy religijnej. Taka chęć przynależności jest zakodowana w naturze ludzkiej. Jeżeli człowiek czuje
się jakoś wyłączony z tych różnych grup, czy społeczności, brak
mu wystarczających dowodów na to, że inni chcą go tam mieć,
wtedy czuje się niechciany, niepotrzebny, odrzucony... w efekcie samotny.
Człowiek nie w pełni sprawny z racji swoich ograniczeń jest
zależny od innych ludzi bardziej niż ci, którzy są w pełni sprawni.
Stąd, żeby przełamać barierę niesprawności fizycznej, musi przełamać najpierw barierę psychiczną, prosząc o pomoc. Dobrze, jeżeli wokół są sami życzliwi ludzie, ale przecież nie zawsze tak bywa.
Są sytuacje, gdzie trzeba wręcz walczyć o to, by nie pozostać samemu. To wymaga dużego wysiłku, sporej dawki cierpliwości i
niestety, czasem odporności, nawet na upokorzenia. Mechanizmy
tej opresji porównuje się z typowymi dla wykluczania jednostek z
powodów naturalnych, etnicznych, związanych z płcią,
przynależnością do klasy społecznej21. Nie możność realizacji potrzeby przynależności jawi się czasem jako poważny problem psychiczny osoby niepełnosprawnej.
Sfrustrowana potrzeba miłości i bliskości domaga się zaspokojenia, osoba pragnie wrócić do dawnej aktywności, do naturalnego środowiska społecznego, co często jest niemożliwe a przynajmniej nie w takim samym stopniu jak dawniej. Pewne kontakty
urywają się bezpowrotnie i to zarówno z przyczyny osób zdrowych, niepotrafiących odnaleźć się w nowej relacji, pełnych obaw,
uprzedzeń, niezrozumienia jak i samych niepełnosprawnych
przyjmujących postawy społecznego wycofania, pomimo wewnętrznej potrzeby bliskich relacji. Osoby niepełnosprawne cierpią, ponieważ czują się niepełnosprawne społecznie, odrzucone
przez innych, życie traci dla nich sens22.
M. Allott, M. Robb, Understanding Health and Social Care. An Introductory
Reader, Londyn 2001.
22 S. Kowalski, Psychologia... op. cit.
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Jednym z badaczy, którzy podjęli próbę empirycznego
określenia poczucia osamotnienia wśród młodzieży z
niepełnosprawnością, jest R. Kościelak, który stosując skale SAGS
ustalił, że problem poczucia osamotnienia dotyczy częściej
badanych z niepełnosprawnością niż pełnosprawnych. Większość
młodzieży z niepełnosprawnością odczuwa osamotnienie będące
wynikiem nieprawidłowych relacji z osobami znaczącymi,
zwłaszcza z rodzicami i rówieśnikami. Najistotniejsze różnice
zaznaczyły się w zakresie relacji z rówieśnikami i w kontaktach z
rodzicami. Wskaźnik występowania poczucia osamotnienia u
młodzieży z niepełnosprawnością okazał się tu dwu-, a nawet
trzykrotnie wyższy niż w grupie pełnosprawnych rówieśników.
Mniejsza różnica pomiędzy grupami wystąpiła w zakresie relacji z
innymi osobami znaczącymi, jednak również na poziomie
istotności statystycznej23. Na wyższe nasilenie poczucia
osamotnienia wśród młodzieży z niepełnosprawnością niż wśród
pełnosprawnej wskazują również badania, co jeszcze bardziej
podkreśla niekorzystną sytuację życiową młodzieży z
niepełnosprawnością. Optymizmem nie napawają także wyniki
eksploracji podczas których, badano młodzież z lekka
niepełnosprawnością intelektualną, wykazała, że badani
doświadczają największego osamotnienia w relacjach z innymi
osobami znaczącymi, np. z nauczycielami. Wyraźnie zaznacza się
u nich osamotnienie dotyczące relacji z rówieśnikami, a najsłabsze
kształtowane jest na tle relacji z rodzicami24. Inne badania ponadto
wskazały, że w grupie osób z lekka niepełnosprawnością
intelektualną w większym stopniu zaznacza się deprywacja
potrzeby kontaktu społecznego, sytuacyjne poczucie odrzucenia,
poczucie utraty grupy towarzyskiej, frustracja i brak satysfakcji

R. Kościelak, Funkcjonowanie...op. cit.
B. Szabała, Jakość życia a poczucie osamotnienia młodzieży z lekkim
upośledzeniem umysłowym, [w:] Z. Palak, M. Piątek, A. Róg, B. Zięba-Kołodziej
(red.), Jakość życia młodzieży ze środowisk zagrożonych patologia społeczną, Tarnobrzeg 2011.
23
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odczuwane w zawiązku z istniejącymi relacjami
niewystarczające wsparcie ze strony osób znaczących25.

oraz

3. Wychodzenie osób niepełnosprawnych z samotności
W niesprawności można oczywiście stopniowo się uniezależnić
od innych, ale to z kolei wymaga morderczej pracy i wiary w to, że
będzie lepiej. Wielu ludzi niepełnosprawnych osiąga nadspodziewanie dużo w tym zakresie i to powala im bardzo skutecznie bronić się
przed samotnością. Jeżeli człowiekowi niepełnosprawnemu udaje się
obronić przed samotnością i samotność nie stanowi jego problemu
życiowego, to jest to przede wszystkim jego zasługa. Nie można
oczywiście pomniejszać wagi zaangażowania osób bliskich w tym
zakresie. Ich pomoc jest bardzo istotna, ale to jednak przede wszystkim on, człowiek niepełnosprawny swoją postawą, często ogromnym
wysiłkiem, zarówno fizycznym, jak i psychicznym nie może pozwolić się zepchnąć na życiową bocznicę. Tam pozostałaby już tylko nieznośna samotność i jej ponure konsekwencje w postaci zgorzknienia,
agresywnego nastawienia do świata i ludzi oraz bardzo męczącej
depresji, która potrafi odebrać wszelką chęć do życia.
Znacznym ułatwieniem w nawiązywaniu kontaktów miedzy
osobami niepełnosprawnymi jest organizowanie grup samopomocowych. Zrzeszają one osoby z podobnym rodzajem niepełnosprawności, a wiec doświadczających podobnych problemów życiowych,
popularyzują skuteczne sposoby rozwiązywania problemów oraz
zabiegają o wsparcie władz politycznych i administracyjnych dla realizacji tych rozwiązań. Ogólnie można powiedzieć, że reprezentują
one interesy osób z określoną kategorią niepełnosprawności na zewnątrz, wobec całego społeczeństwa. Taka aktywność w gronie
rówieśników umożliwia osobom niepełnosprawnym wpływanie na
kształt praktyki społecznej w zgodzie z własną wizją porządku
świata, co potencjalnie przeciwdziała ich osamotnieniu26.
25 K. R. McVilly, R. J. Stancliffe i Inni, (2006). ‘I get by with a little help from my
friends’: adults with intellectual disability discuss loneliness. Journal of Applied Research
in Intellectual Disabilities, 19, 2006.
26 R. Ossowski, Jakość życia – efektywne pełnienie ról rodzinnych i zawodowych,
[w:] M. Kościelska, B. Aouil (red.), Człowiek niepełnosprawny: rodzina i praca, Bydgoszcz 2004.
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Człowiek nie w pełni sprawny ma niekiedy poczucie, że bywa tylko tolerowany w tych różnych grupach. Odnosi wrażenie,
że inni po prostu nie chcąc mu robić przykrości, tylko dlatego go
tolerują. Taka świadomość odbiera satysfakcję z jakiejkolwiek
przynależności. Na szczęście nie jest zjawiskiem powszechnym
wśród niepełnosprawnych, ale nie można tego problemu nie dostrzegać. Dlatego bardzo dobrze, że istnieją różne organizacje
zrzeszające również ludzi niepełnosprawnych, czy też grupy
wsparcia organizowane w tych kręgach. Stwarzają one szansę wykazania się zaangażowaniem społecznym. I wtedy przynależność
do takiej organizacji nie jest jedynie czymś darowanym, czymś na
kredyt. Człowiek ma poczucie, że tu rzeczywiście coś realnego
wnosi. Mimo zmęczenia, czasem nawet zniechęcenia, sprawia to
prawdziwą radość, ale przede wszystkim stanowi skuteczną barierę przeciw samotności.
Grupy samopomocowe pełnią jeszcze dwojakiego rodzaju
funkcje: utylitarne i intymne. Zadania utylitarne skupiają się wokół wzajemnego informowania się o możliwościach skutecznego
rozwiązywania spraw związanych z codzienną egzystencją, dzielenia się doświadczeniem dotyczącym przebiegu procesu rehabilitacji, udzielania sobie wzajemnej pomocy materialnej i opiekuńczo-pielęgnacyjnej w trudnych sytuacjach losowych. Natomiast
zadania intymne odnoszą się bezpośrednio do problemu przezwyciężania samotności osób niepełnosprawnych. Udział w grupach
samopomocowych zapewnia ich członkom odbudowanie poczucia
własnej wartości społecznej, dzieje się tak, ponieważ ludzie nie
spotykają się tam z dyskryminacją, członkowie aktywnie włączają
się w działania dla dobra wspólnego, co dodaje wartości życiu,
zmniejsza poczucie bezradności, nadaje życiu sensowności. Takie
spotkania w gronie pełnym zrozumienia dla wzajemnych słabości
wzmacnia poczucie bezpieczeństwa i wspólnoty, daje także możliwość nawiązania głębszych relacji interpersonalnych, znajomości,
przyjaźni, czy też związków intymnych z przedstawicielami przeciwnej płci27.

27

S. Kowalski, Psychologia... op. cit.
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Równocześnie aby osoby niepełnosprawne poczuły się
akceptowane w społeczeństwie dzięki czemu zniknie poczucie
samotności i osamotnienia czyni się starania, by w systemie
edukacyjnym przeciwdziałać marginalizacji osób niepełnosprawnych
projektując ich udział w typowych formach aktywności populacji28.
Postuluje się także i wprowadza w życie adaptacje przestrzeni
publicznej umożliwiające poruszanie się w niej osobom o ograniczonej
sprawności, co umożliwia im przezwyciężanie stanu izolacji
społecznej29. Wdraża się również tzw. programy aktywnej rehabilitacji
wszechstronnie aktywizujące osoby o znacznych uszczerbkach
sprawności, co ma ułatwić tej grupie m.in. wykonywanie pracy
zawodowej30.
Podsumowanie
Samotność dotyczy coraz większej ilości osób w tym również
i osób niepełnosprawnych. Coraz więcej ludzi zamyka się w domach z różnych powodów. Przychodzi moment, w którym niezależnie os człowieka w jego życie niezauważalnie wdziera się samotność. Samotność w dzisiejszym świecie staje się zjawiskiem
coraz bardziej powszechnym.
Problemy w rodzinie, czy też problemy w związku, który
często bywa dosyć nieudany, a nawet toksyczny powodują jeszcze
większe poczucie samotności i osamotnienia. Osamotnienie i samotność stają się coraz częstszym powodem, dla którego ludzie
popadają w schorzenia, typu depresja, która odbiera im już do
reszty sens życia. Coraz więcej osób ma trudności w znalezieniu
znajomych, przyjaciół czy też partnera, ponieważ promuje się perfekcyjność i dążenie do doskonałości w każdej dziedzinie życia,
gdzie niestety niepełnosprawni stoją na straconej pozycji z racji
swych upośledzeń.
S. Gibb, Equality of opportunity and anti-discriminatory practice, [w:] J. Miller
(red.), Care in practice for Higher, Londyn 2007.
29 G. Waddell, A. K. Burton, Concepts of rehabilitation for the management of
common health problems, Londyn 2004.
30 S. Kowalik, Wykorzystanie ruchu w rehabilitacji osób niepełnosprawnych:
historia idei i jej praktycznych zastosowań [w:] S. Kowalik (red.), Kultura fizyczna osób
z niepełnosprawnością, Gdańsk 2009.
28
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Ludzie z niepełnosprawnością uważają, że przyczyny
osamotnienia tkwią w sytuacjach zewnętrznych, które są często
niezależne od nich. Natomiast osoby w pełni sprawne mówią o
przyczynach wewnętrznych, tzn. tkwiących w człowieku31. Warto
podkreślić, iż pierwszym i podstawowym warunkiem prawidłowego funkcjonowania osób niepełnosprawnych we własnej grupie
jest wyzbycie się lęku przed bliskością, otwartością, odsłonięcie
swoich słabych stron, gotowość dzielenia się własnymi doświadczeniami, zasobami. Ważne jest podkreślenie roli wzajemnej akceptacji i poczucia zrozumienia, zaufania i bliskości emocjonalnej,
a przede wszystkim szczerości i otwartości na innych.
Streszczenie
Samotność w dzisiejszym świecie staje się zjawiskiem coraz
bardziej powszechnym. Przychodzi moment, w którym niezależnie os człowieka w jego życie niezauważalnie wdziera się samotność. W związku z tym dotyka także coraz większej liczy osób
niepełnosprawnych.
W sytuacji niepełnosprawności niestety bardzo łatwo jest stać
się osobą osamotnioną. Wszelkie ograniczenia, czy to dotyczy narządów ruchu, wzroku, czy słuchu stawiają ewidentne bariery,
które poparte często niewłaściwą postawą psychiczną są przyczyną narastającego procesu izolacji fizycznej i psychicznej, a stąd już
tylko maleńki krok do ponurej samotności. Przed ową samotnością
uchronić się może przede wszystkim on sam, człowiek niepełnosprawny swoją postawą, często ogromnym wysiłkiem, zarówno
fizycznym, jak i psychicznym nie może pozwolić się zepchnąć na
życiową bocznicę. Tam pozostałaby już tylko nieznośna samotność
i jej ponure konsekwencje w postaci zgorzknienia, agresywnego
nastawienia do świata i ludzi oraz bardzo męczącej depresji, która
potrafi odebrać wszelką chęć do życia. Nie można oczywiście pomniejszać wagi zaangażowania osób bliskich w tym zakresie. Ich
pomoc jest także bardzo istotna.

31

R. Kościelak, Funkcjonowanie... op. cit.
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Summary
Loneliness among people with disabilities - is it a choice?
Loneliness in today's world is becoming an increasingly common phenomenon. There comes a point where the human person,
regardless of his life imperceptibly penetrates loneliness. In this connection also affects a growing number of persons with disabilities.
In the event of disability, unfortunately, it is easy to become a
person deserted. Any limitation, whether it relates to organ motion,
vision, or hearing put evident barriers that often backed the wrong
mental attitude are the cause of the growing process of physical and
psychological isolation, and it's only a small step to the bleak solitude.
Before that loneliness can protect themselves first and foremost himself, his attitude disabled person, often a huge effort, both physically
and mentally can not afford to push for life siding. There remain only
the unbearable loneliness and its grim consequences in the form of
bitterness, aggressive attitude to the world and people, and very tiring
depression that can pick up all desire to live. You can not, of course,
reduce the weight of the involvement of relatives in this area. Their
help is also very important.
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Poczucie osamotnienia Dorosłych Dzieci Alkoholików
Wprowadzenie
W ostatnim czasie coraz większą uwagę zwraca się na nadmierne spożywanie alkoholu, jego oddziaływanie na społeczeństwo oraz na to, jakie negatywne skutki powoduje w środowisku
rodzinnym. W rodzinie alkoholowej najbardziej skrzywdzone stają
się dzieci. Bez wątpienia wielka jest liczba dzieci cierpiących z powodu życia w rodzinie alkoholika. Wyodrębnienie tych dzieci, jest
trudne z wielu powodów, m.in. wstydu, niewiedzy, że alkoholizm
jest chorobą1. W momencie, kiedy pije jedno z rodziców, drugie
musi dbać o pozostałych członków rodziny. Rodzic niepijący staje
się w jednym momencie matką i ojcem. Dodatkowo musi zapewnić
zasoby finansowe, żeby móc utrzymać wszystkich domowników.
Dzieci wywodzące się z takich domów nie otrzymują tyle uwagi ile
powinny, szybko muszą dorosnąć i stać się samodzielnymi. Poprzez problem alkoholowy w domu, dzieci alkoholików stają się
samotne we własnej rodzinie, która powinna być dla nich miejscem
bezpieczeństwa, opieki i miłości.
O dzieciach wywodzących się z takich rodzin mówi się, że są
to Dorosłe Dzieci Alkoholików. Jako pierwszą osobą, która zainteresowała się tym terminem w Polsce był Jerzy Mellibruda na przełomie lat osiemdziesiątych XX wieku. Wtedy też powstały pierwsze
grupy samopomocowe na terenie naszego kraju. Początkowo w
Polsce nie opierały się one na metodach zapożyczonych z grup
wsparcia Anonimowych Alkoholików, a dokładnie na zasadnie
Dwunastu Kroków. Które mówią o tym, że ludziom z problemem
alkoholowym najbardziej pomogą spotkania z takimi samymi
ludźmi. Dopiero w późniejszym czasie zostały one wprowadzone
do metod stosowanych w Polsce.

1

M. Winker, Dorosłe Dzieci Alkoholików, Warszawa 1992, s. 4
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1. Alkoholizm
Alkoholizm stanowi jeden z najpowszechniejszych problemów współczesnego świata. Według definicji Światowej Organizacji Zdrowia jest to” wszelki sposób picia, który wykracza poza miarę tradycyjnego i zwyczajowego spożycia albo poza ramy obyczajowego, przyjętego w całej społeczności, picia towarzyskiego bez
względu na czynniki, które do tego prowadzą2. Jest to choroba,
która rozwija się powoli i bardzo podstępnie. E. M. Jellinek uważał,
że alkoholizm to: „wszelkie używanie napoi alkoholowych, które
powoduje szkody indywidualne, społeczne lub jedne i drugie”3.
Potocznie mówi się, że jest to utrata kontroli nad spożywaniem alkoholi alkoholowych, które może prowadzić do śmierci. Alkoholizm jest również chorobą pierwotną, oznacza to, że jest podłożem
powstawania wielu innych chorób somatycznych i psychicznych.
Początek choroby alkoholowej jest trudny do rozpoznania.
Granica pomiędzy piciem towarzyskim a piciem chorobowym jest
bardzo płynna. Wpływa na to wiele czynników, jak również to, że
każdy z nas reaguje na alkohol inaczej. Różnice w oddziaływaniu
alkoholu zależą od ilości spożywanego alkoholu, płci, masy ciała,
wieku, przyjmowaniu leków, ogólnego stanu zdrowia, czynników
genetycznych, sytuacji, w jakiej spożywamy alkohol. Czynniki predysponujące do powstania choroby alkoholowej to między innymi:
1. Czynniki genetyczne
2. Wczesna inicjacja alkoholowa
3. Alkoholizm w domu - kiedy jedno lub oboje rodziców
nadmiernie spożywało alkohol
4. Strefa geograficzna oraz czynnik religijny
5. Im człowiek jest młodszy tym szybciej rozwija się choroba
alkoholowa, rozwój choroby uzależniony jest od wieku
Fazy choroby alkoholowej według Elvina M. Jellinka:4
T. Pilch, Encyklopedia pedagogiczna XXI w, s.92
M. E. Jellinek, Stadia nałogu alkoholowego, [w:] Nowiny Psychologiczne
1987, nr:3
4 Opisał je w swoich pozycjach: Jellinek: The Disease Concept of Alcoholism.s. 41; Jellinek M.E., Phases of alcohol addition’s. [w;] Society Cultur and
Drinking Patterns. red. D. J. Pittman, C. R. Sunyder. London - New York, 1962 s.
360-366
2
3
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1.
•
•
•
•

wstępna- przed alkoholowa
Picie w celu utrzymania równowagi
Dochodzi do uzależnienia psychicznego
Wzrost tolerancji na alkohol
Z reguły nie upija się, ma zachowaną kontrolę nad piciem5

2.
•
•
•
•
•
•
•
•

Faza ostrzegawcza – zwiastunowa
Pojawiają się przerwy w życiorysie
Wzrost koncentracji na alkoholu
Picie alkoholu w samotności
Unikanie rozmów na temat picia alkoholu
Organizowanie okazji do picia alkoholu
Poczucie winy z powodu nadużywania alkoholu
Przeżywanie objawów „ciężkiego kaca”
Zaburzenia pamięci

3.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Faza krytyczna- ostra
Objawy głodu alkoholowego
Utrata kontroli nad ilością spożywanego alkoholu
Usprawiedliwianie się
Obwinianie otoczenia i reagowanie agresją na otoczenie
Zaniedbywanie rodziny, pracy
Gromadzenie alkoholu
Stałe uzupełnianie poziomu alkoholu w organizmie
Koncentracja życia wokół picia alkoholu
Osłabienie popędu seksualnego
Zaniedbywanie rodziny

4.
•
•
•
•

Faza przewlekła- chroniczna
Okresy wielodniowego picia tzw. „ciągi picia”
Brak zasad moralnych
Spadek tolerancji na alkohol
Obecność wszystkich objawów uzależnienia

T. Żurek, Medyczno- psychologiczne aspekty alkoholizmu, Perspectiva,
Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne, Rok III 2004., Nr 1, s.170
5
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• Napady drgawkowe
• Psychozy, zaburzenia pamięci
• Alkoholik spychany jest na margines społeczny6.
Nadmierne spożywanie alkoholu powoduje wiele konsekwencji zdrowotnych, społecznych, rodzinnych oraz zawodowych.
Skutki zdrowotne to między innymi zaburzenia:
1. Układu krążenia (nadciśnienie tętnicze, udar mózgu,
niewydolność serca, zawał mięśnia sercowego, zaburzenia rytmu
serca7, choroba wieńcowa, powoduje liczne rany mięśnia
sercowego, powoduje powiększenie serca i obrastanie tkanką
tłuszczową)
2. Układu pokarmowego (podrażnienie błony śluzowej jamy
ustnej, powstawanie nadżerek, żylaki przewodu pokarmowego,
owrzodzenia żołądka, nudności, mdłości, zgaga, biegunki,
stymuluje wytwarzanie się enzymów trawiennych, niszczy błonę
śluzową wyścielającą żołądek, choroba refluksowa przełyku)8.
• Trzustka- przewlekłe zapalenie trzustki, rak trzustki
• Wątroba-stłuszczenie, zapalenie, zwłóknienie wątroby,
niewydolność wątroby, marskość wątroby, rak wątroby
• Jelita-niszczy ochronną warstwę przewodu pokarmowego,
wrzosy, nowotwory
3. Układu oddechowego (przewlekłe zapalenia błony
śluzowej tchawicy i oskrzeli, które w następstwie prowadza do
wyniszczenia rzęsek i gruczołów śluzowych. Konsekwencją tego
jest zwiększona podatność na infekcje górnych dróg oddechowych)
4. Układu moczowego (wzrost poziomu kwasu moczowego
we krwi, ostra niewydolność nerek)

A. Tomczyk, Psychologiczne i pedagogiczne koncepcje dotyczące alkoholizmu i choroby alkoholowej. Podstawowe pojęcia metodologiczne. Etiologia Alkoholizmu, [w:] Alkoholizm i podstawowe uwarunkowania jego spożycia., s.14
7 A. Mamcarz, P. Podolec, Alkohol w prewencji chorób układu sercowonaczyniowego - fakty i mity, Forum Medycyny Rodzinnej 2007, tom 1, nr 3, s.
255-263
8 A. Szymczak, I. Niśkiewicz, Krela-Kazimireczak, K. Linke, Wpływ alkoholu
na wybrane schorzenia przewodu pokarmowego, Nowiny Lekarskie 2009, 78, 3–
4, 222–227, s. 224
6
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5. Układu hormonalnego (nieprawidłowe wydzielanie
hormonów: testosteronu i luteotropiny, zmniejszenie ruchliwości
plemników, zaburzenia potencji, zaburzenia miesiączkowania,
bezpłodność, nieprawidłowe wydzielanie hormonów tarczycy)
6. Nowotwory (nowotwór wątroby, gardła, krtani, przełyku,
u kobiet rak piersi i sutka)
7. Skóra (zmiany skórne, szybsze starzenie się, żółtawy kolor
skóry)
Skutki zdrowotne ze względu na stężenie alkoholu we krwi
według Bohdana T. Woronowicza9:
Alkohol we
krwi
0,3- 0,5 promila
0,5-0,7 promila
0,7-2,0 promila

2,0-3,0 promila

Skutki i objawy zdrowotne
Upośledzenie koordynacji wzrokowo-ruchowej, zaburzenia równowagi, euforia, obniżenie krytycyzmu
Zaburzenia sprawności ruchowej, obniżenie samokontroli, fałszywa ocena sytuacji, pobudzenie, gadatliwość,
Zaburzenia równowagi, opóźnienie czasu reakcji, obniżenie progu bólu, spadek sprawności intelektualnej,
drażliwość, obniżona tolerancja na innych, pobudzenie
seksualne
Zaburzenia mowy, spowolnienie równowagi, senność,
brak kontroli nad swoim zachowaniem, przewracanie się

Głębokie
upojenie alkoholowe
3,0-4,0 promila Spadek ciśnienia krwi, obniżenie temperatury ciała, zanik odruchów fizjologicznych
Ciężkie
zatrucie alkoholowe
Powyżej 4,0 Zaburzenia czynności układu naczyniowo- ruchomego,
promila
śpiączka zaburzenia czynności układu oddechowego.
Jest to stan zagrażający życiu człowieka.

Społeczne konsekwencje nadmiernego spożywania alkoholu
rozumiane są, jako niebezpośrednie następstwo oddziaływania
T. B. Woronowicz, Zatrucie alkoholem i jego konsekwencje, Alkoholizm jest
chorobą, Warszawa 1998, s.7-8
9
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alkoholu na zdrowie człowieka, ale na otaczający go świat oraz na
pozostałych ludzi w społeczeństwie. Do omawianych skutków
można zaliczyć:
1. Rezygnacja z kontroli nad swoim życiem codziennym
(zaniedbywania w wychowaniu i edukacji dzieci, niestabilność w
związku, utrata pracy, bieda)
2. Wzrost agresji wobec najbliższego otoczenia
3. Zerwanie więzi rodzinnych i przyjacielskich
4. Naruszenia prawa
5. Marginalizacja w społeczeństwie
6. Upadek kultury życia codziennego
7. Wulgaryzacja języka10.
Skutki zawodowe:
1. Nieobecność w pracy
2. Nagminne spóźnienia
3. Wypadki w pracy
4. Osłabienie zdolności do pracy
2. Rodzina dysfunkcyjna, jako rodzina alkoholowa
W celu zgłębienia się, dlaczego problem nadmiernego spożywania alkoholu w rodzinie ma negatywny wpływ na jej funkcjonowanie trzeba na początku, przyjrzeć się czy jest rodzina normalna. W Encyklopedii Powszechnej można znaleźć następującą definicję rodziny: „jest to podstawowa grupa społeczna złożona z małżonków i ich dzieci (także adoptowanych) oraz krewnych małżonków”11. Zbigniew Tyszka zdefiniował rodzinę, jako „zbiorowość
ludzi powiązana ze sobą więzią małżeństwa, pokrewieństwa, powinowactwa lub adopcji”12.
Prawidłowo funkcjonująca rodzina, stwarza warunki do zaspokajania potrzeb pozostałych członków rodziny, tak jak rodzice
10 A. Dolata, Kulturowe skutki alkoholizmu, Alkoholizm w Polsce- problem
społeczny, s. 20
11 Hasło: Rodzina, [w] Mała Encyklopedia Powszechna PWN, red. A. Karwowski, Warszawa 1974, s. 696
12 T. Tyszka, Socjologia Medycyny, Warszawa 1974, s. 74
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naturalnie zaspokajają potrzeby swoich dzieci. Zostają one przygotowywane do odpowiednich form zachowań w społeczeństwie.
Ponadto rodzina stanowi dla siebie miejsce bezpieczeństwa, poczucie pewności jutra, wsparcia, wzajemnej pomocy. Rodzice stanowią
wzór naśladowania dla swoich dzieci, pokazują im pierwsze wzorce naśladowania, wprowadzają dziecko w świat kultury. Komunikacja w takiej rodzinie jest szczera i bezpośrednia, opiera się na dialogu. Każdy z członków rodziny ma prawo do wypowiedzenia
swojego zdania i ma pewność, że zostanie wysłuchany. Rodzina
przez całe życie pełni określone funkcje. Funkcję te to cele, do których zmierza życie i działalność rodzinna oraz zadania, jakie pełni
rodzina na rzecz swoich członków. W bogatej literaturze dotyczącej
problematyki rodziny można znaleźć różne klasyfikacje funkcji rodziny, różniące się liczbą wymienianych zadań, zasadami podziału
użytą terminologią i sposobem opisywania13.
Zbigniew Tyszka zaproponował następujący podział funkcji
rodziny14:
1. Funkcje biopsychiczne
• Funkcja prokreacyjna
• Funkcja seksualna
2. Funkcje ekonomiczne
• Funkcja materialno- ekonomiczna
• Funkcja opiekuńczo zabezpieczająca
3. Funkcje społeczno- wyznaczające
• Funkcja klasowa
• Funkcja legalizacyjno- kontrolna
4. Funkcje socjopsychologiczne
• Funkcja socjalizacyjna
• Funkcja kulturalna
• Funkcja rekreacyjno- towarzyska
• Funkcja emocjonalno- ekspresyjna

13 G. Cęcelek G., Rodzina - jej przemiany oraz zagrożenia i problemy wychowawcze, Mazowieckie Studia Humanistyczne nr 1-2, 2005, s.242
14 T. Tyszka, Podstawowe narzędzia analizy form życia rodzinnego, Socjologia rodziny, Warszawa 1976, PWN, s.61-68
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Wymienione powyżej funkcję stanowią podstawę egzystencji
rodziny. W rodzinie alkoholowej niestety nie opiera się na powyższych funkcjach, bądź są one znikome.
Rodzina w życiu każdego dziecka stanowi pierwsze środowisko wychowawcze. Powinna kształtować jego uczucia, postawy i
wartości. Żadne inne środowisko nie zastąpi rodziny. Pozostałe
grupy społeczne takie jak szkoła, kościół czy grupy rówieśnicze
tylko uzupełniają wpływ rodziny na dziecko. Rodzina ma od początku wpływ na dziecko w każdym okresie swojego życia. W środowisku rodzinnym tworzy się podstawowe cechy osobowości
jednostki. W późniejszym wieku osobowość może ulegać różnym
modyfikacjom, ale jej istota nie zmienia się15. W porównaniu z jakąkolwiek organizacją i instytucją, z jakimkolwiek społeczeństwem
i państwem, rodzina zawsze pozostaje społecznością pierwotną i
dla człowieka ma najważniejsze znaczenie16.
Rodzina dysfunkcyjna to taka rodzina, która nie jest w stanie
sprostać zadaniom, jakie stawia jej społeczeństwo oraz poszczególni członkowie danej rodziny17. Inna definicja mówi o tym, że jest to
rodzina o nieprawidłowych relacjach, które uniemożliwiają prawidłowe funkcjonowanie systemu rodzinnego. Często w rodzinach
tego typu przyjmowane normy i pełnione role nie zostały wyraźnie
nakreślone i zaakceptowane, a także kontakty z otoczeniem często
nie są prawidłowe18.
Dokładnej charakterystyki rodziny dysfunkcyjnej, w której
występuje problem alkoholowy dokonał Mellibruda:
1. Rodzina jest zamknięta, jej członkowie żyją w izolacji od
świata zewnętrznego, bez bliskich kontaktów towarzyskich,
przyjaźni,
bądź
też
kontakty
te
są
powierzchowne,

E. Jarmoch, J. Jaroń, H. Piluś, Człowiek darem i tajemnicą w nauczaniu Jana Pawła II, Siedlce 1999, s. 192
16 L. Dyczewski, Rodzina twórcą i przekazicielem kultury, Lublin 2003, s.9
17 M. Powierza, Rodzina dysfunkcyjna, Dorosłe Dzieci Alkoholików, Strategie radzenia sobie DDA z przeszłością, s. 2
18 M. Ruś, Role pełnione w rodzinie z problemem alkoholowym a poczucie
własnej wartości i relacje interpersonalne z najbliższymi Dorosłych Dzieci Alkoholików, Warszawa 2011, s.93-94
15
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konwencjonalne, dominują w nich pozory, brak prawdziwych
uczuć, nieszczerość oraz niezdolność do zwracania się o pomoc.
2. Rodzina z problemem alkoholowym żyje w zakłamaniu,
braku szczerości i mówienia prawdy o problemach nękających
członków rodziny, fałszując i zniekształcając rzeczywistość.
3. W rodzinie tej brakuje wzajemności, czyli albo nikt nikomu
nie pomaga, każdy jest skoncentrowany na sobie, a problemy
innych członków są ignorowane, lub też stosunki oparte są na
nadopiekuńczości jednych wobec drugich.19
Mellibruda przedstawił ponadto, na jakie obszary życia w
społeczności rodzinnej wpływa uzależnienie rodzica od alkoholu:
1. Kontakt i zrozumienie (przeważa kłamstwo i manipulacja)
2. Życie uczuciowe (dominuje lęk, poczucie wstydu, gniew,
złość)
3. Kontakt ze światem zewnętrznym ( izolacja przed
społeczeństwem)
4. Oparcie i wzajemna pomoc ( rodzina staje się miejscem
gdzie wyrządzane są krzywdy)
5. Zasoby materialne ( problemy ekonomiczne i finansowe)20.
Przy tak wielu zagrożeniach dotyczących funkcjonowania rodziny, oczywiste jest to, że problem alkoholowy, czyni rodzinę dysfunkcyjną.
Rodzina alkoholowa powstaje w wyniku procesu, w, którym do
środowiska rodzinnego wprowadzony jest alkohol, a dokładniej, kiedy używanie alkoholu przez jednego członka rodziny staje się podstawową normą kształtującą funkcjonowanie rodziny. Osoby uzależnione fizycznie i psychicznie od alkoholu, same będąc ofiarami, wywierają niekorzystny wpływ na tych, z którymi są związani. Skutki
alkoholizmu dotykają zwłaszcza rodzinę chorego21.

19,20 M. Powierza, Dorosłe Dzieci Alkoholików, Strategie radzenia sobie DDA
z przeszłością, s. 2-3

K. Kowalewska. K. Jaworska, A. Hałka, M. Brzózka, Zaburzenia psychiczne DDA skutkiem wychowania w rodzinie alkoholowej, Zielona Góra 2009, s.13
21
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3. Definicja DDA
Dorosłe Dzieci Alkoholików- definicję tą używa się w stosunku do dzieci pochodzących z domów, w której dominował problem
alkoholowy. A. Widera-Wysoczyńska pisze, że „DDA to człowiek
pochodzący z rodziny, w której alkohol był problem centralnym.
Zajęty w dzieciństwie o przetrwanie, w życiu dorosłym ma poczucie, że nigdy nie był dzieckiem”22.
4. Dzieciństwo Dorosłego Dziecka Alkoholika
W rodzinie alkoholowej niezależnie czy pije jedno czy dwoje
rodziców, dzieci stają się najbardziej pokrzywdzone. Przeżywają w
dawce zdecydowanie większej niż inne dzieci zakłócenia w stanie
poczucia bezpieczeństwa. Doświadczają więcej napięć, lęku, dezorientacji i samotności23. W rodzinie tej występuje stałe poczucie
lęku przed tym, co dzieci zastaną po powrocie do domu. Poziom
lęku u domowników pojawia się nawet przy odgłosie otwierania
drzwi czy stłuczonego talerza.
Głównym celem rodziny alkoholowej jest zatajenie przed światem tego, co się dzieje wewnątrz środowiska domowego. Reguły wyznawane przez rodziców polegają na tym, aby dzieci nie mówiły, nie
ufały, nie czuły. Jest to tak zwana reguła „trzy razy nie”. Rodzice tworzą ten zestaw reguł po to, aby osiągnąć dominującą pozycję, wzbudzić
lęk, wywołać poczucie winy i wstydu, by móc pić i utrzymać ten dysfunkcyjny stan rzeczy.24 Kolejną grupę reguł wyznaje dziecko. Uważa,
że jeśli nie będzie mówił o tym, co dzieje się u niego w domu to nikt nie
będzie dopytywał się i zwracał uwagi na to, co dane dziecko czuje.
Dzieci pochodzące z takich domów nie przyznają się do problemu alkoholizmu w swojej rodzinie, boją się odtrącenia ze strony rówieśników, marginalizacji z życia społecznego czy wytykania palcami przez
innych. Nie chcą czuć się gorsi, niż inne dzieci wywodzące się z normalnych domów.
M. Powierza, Charakterystyka DDA, Dorosłe dzieci Alkoholików. Strategie
radzenia sobie DDA z przeszłością. S.3
23 W. Sztander., Dzieci w rodzinie z problemem alkoholowym, Warszawa
1999, s.4
24 A. Wiera-Wysoczańska., Dom pijany, czyli co się dzieje z dzieckiem alkoholika, pod red. P. Żak, Gdzie się podziało moje dzieciństwo, Kielce 2003, s:5
22
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Susan Forward w książce pod tytułem „Toksyczni Rodzice”
uważa, że „w rodzinach alkoholików tak dużo energii wydatkuje
się na bezskuteczne próby uratowania pijaka, oraz na utrzymanie
tajemnicy, że niewiele czasu i uwagi pozostaje na zaspokojenie potrzeb dzieci. Dzieci alkoholików często czują się niewidzialne”25.
Żyją w poczuciu wstydu z powodu tego, z jakiej rodziny pochodzą.
Stają się zamknięci na otaczający ich świat. Pozostają w poczuciu
osamotnienia, zarówno ze strony rodziców jak i równolatków.
Dziecko takie nie zaprasza nikogo do swojego domu, nie wychodzi
bawić się na podwórko.
Rola dziecka w rodzinie alkoholowej
Dziecko w rodzinie z zaburzeniami alkoholowymi pełnią
określone, wadliwe role rodzinne, dzięki którym możliwe jest działanie patologicznego systemu rodzinnego:
1. Bohater rodzinny:
• Rolę tą pełni przeważnie najstarsze dziecko
• Jest wzorowym uczniem, nie sprawia kłopotów
wychowawczych
• Rezygnuje z ważnych dla siebie celów, by godzić rodziców
• Pomaga młodszemu rodzeństwu przy odrabianiu lekcji
• Sprawuje opiekę nad młodszym rodzeństwem
• Nakłada na siebie wiele obciążeń, by pozostali członkowie
rodziny mieli lżej
• Nie płacze, nie okazuje bólu
• Nie okazuje na zewnątrz swoich uczuć, ponieważ się ich
wstydzi
• Uważa, że jest jedyną dorosłą osobą w rodzinie
2. Rola dziecka niewidzialnego:
• Uważa się, że takie dziecko jest często smutne, lub jak na
swój wiek bardzo poważne
• Posiada własny świat fantazji, wyimaginowanych przyjaciół
• Izoluje się od innych rówieśników
• Najlepiej czuje się sam, nie potrzebuje kontaktów z innymi
S. Forward, Chłopiec którego tam nie było, Toksyczni rodzice. PWZN Lublin 1996, s.54
25
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• W momencie, kiedy coś złego dzieje się w domu, udaje, że
wszystko jest w porządku, bądź potajemnie płacze
• Ma problemy z moczeniem się, ze snem oraz ogólnym
obniżeniem odporności organizmu
• Perfekcyjnie opanowują trzech „nie”
3. Rola kozła ofiarnego:
• Dziecko zazwyczaj jest ofiarą przemocy
• Rodzice wmawiają dziecku, że jest mają z nim problemy
wychowawcze
• Przy każdej okazji bez powodu jest obwiniane i poniżane
• Dzieci te często, wcześnie sięgają po używki
• Charakterystyczny
jest
bunt
przeciwko
zasadom
narzuconym przez dorosłych
• Dziecko uznaje zasadę, że zawsze wygra silniejszy.
4. Rola maskotki:
• Inaczej błazen
• Dziecko staje się ozdobą rodziny
• Jest urocze, rozładowuje napięcia w rodzinie
• Nikt go nie traktuje poważnie
• Traci granice, co jest poważne a co jest żartem
• Uznaje się go za pośrednika w rodzinnych konfliktach
U dziecka, które pełni którąkolwiek z powyższych funkcji następuje, zaburzenie funkcji emocjonalnych, społecznych, poznawczych i zdrowotnych.
5. Samotność Dorosłych Dzieci Alkoholików
W rodzinie alkoholowej jednym z najbardziej dotkliwych problemów jest samotność. Wśród Dorosłych Dzieci Alkoholików jest
bardzo dużo osób, które chcą być kochane, jednak boją się odrzucenia. Pragną stworzyć idealny związek, mieć kogoś bliskiego. Niestety, w rodzinnym domu, nie zostały nauczone tego jak kochać,
jak darzyć kogoś uczuciem. Wśród DDA dominują takie uczucia
jak lęk przed odrzuceniem, przed okazywaniem prawdziwych
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uczuć, niepokój, nieufność, trudność w nawiązywaniu kontaktów z
innymi.
Poczucie samotności dzieci odczuwają już w rodzinnym domu. Kiedy jedno z rodziców pije (niezależnie czy jest to matka czy
ojciec) drugie z nich skupia przede wszystkim uwagę na tym pijącym. Dzieci zostają odstawione na drugi plan. Całe życie rodzinne
skoncentrowane jest na osobie pijącej. Dopiero na kolejnym planie
zaspokajane są potrzeby dzieci. Gdy pije mężczyzna, matka czuje,
że traci męża, a dzieci ojca. Wszystkie obowiązki spadają na jej barki, a w następstwie obarcza nimi dzieci. Ojciec fizycznie jest obecny
w domu, ale psychicznie staje się nieobecny. Jest to dla matki
dziwne i niezrozumiałe. Według Susan Forward coraz częściej próbuje ona instynktownie rozwiać ów problem rozmyślając nad nim
samotnie całymi godzinami. Męczy ją w dzień, kiedy powinna być
obecna dla dzieci. Jest przepełniona strachem i niepokojem, przyjmując początkowo całą winę na siebie26. Kobieta w takiej sytuacji
jest przepełniona niepokojem oraz całą winę za sytuację panującą w
domu obwinia siebie. Z czasem matka zamyka się w sobie przed
otaczającym światem, nie jest w stanie poradzić sobie z problemem
panującym w jej rodzinie. W takiej sytuacji dzieci mogą liczyć tylko
na siebie. Najtrudniejsze jest dla dzieci to, kiedy obydwoje rodziców jest uzależnionych od alkoholu. W wyniku tego od najstarszego dziecka wymagane jest by zaspokajał potrzeby matki, ojca, rodzeństwa. Gdy przykładowo ojciec stawał się coraz bardziej agresywny, dziecko takie musiało dorosnąć do tego, że musi być odpowiedzialny za ojca, siebie i pozostałych członków rodziny. W
takiej sytuacji nie może liczyć na wspólne zabawy z innymi dziećmi, na rozwijanie swoich pasji czy skupieniu się na nauce. Rzadkością jest, kiedy dziecko alkoholika zaprasza rówieśników do domu,
zaraz po szkole wraca do rodziny nie wiedząc, co zastanie, w wyniku tego jak ma przyjaźnić się z innymi. Dziecko takie zamyka się
na innych, nie uczestniczy w życiu szkoły, nie zdobywa nowych
przyjaźni, jest samotne.

T. Hellsten., Rodzicielstwo w rodzinie dotkniętej alkoholizmem. Wsparcie dla
Dorosłych Dzieci Alkoholików., Hipotyzm w pokoju stołowym., Łódź 2008., s: 40
26
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Wraz z wiekiem poczucie samotność u DDA wzrasta. Dzieci z
rodzin alkoholowych nie zostały nauczone tego jak funkcjonować
w normalnym świecie. Od dzieciństwa było ono pozostawione samemu sobie ze swoimi emocjami, potrzebami. Poczucie wstydu,
jakie towarzyszyło przez całe życie nie pozwalało na to, żeby bezgranicznie otworzyć się przed drugą osobą.
Osobom pochodzącym z rodziny alkoholowej może towarzyszyć ciągłe poczucie odrzucenia. W rodzinnym domu pijacy rodzic
nie interesował się losem swojego dziecka, natomiast drugi skupiał się
na tym jak przetrwać. W psychice owego dziecka wyklarowało się
następujące myślenie - jeżeli nie jestem ważny dla najbliższych osób,
to znaczy, że jestem bezwartościowy, nikt mnie nie zaakceptuje takim,
jakim jestem. W dorosłym życiu przekłada się to, na, że osoby takie
nieustannie odczuwają lęk, że wyda się ta okropna prawda o nich,
obawa przed tym, że ktoś pozna moje prawdziwe ja, które jest przecież nie do zaakceptowania27. To niesie za sobą konsekwencję w tworzeniu związków przez DDA. Pierwszy i najważniejszy związek
uczuciowy nauczył dzieci alkoholików, że ludzi, których kochają,
mogą je zranić i zachowywać się w sposób zupełnie nie do przewidzenia, większość z nich w dorosłym życiu obawia się zbliżenia do
drugiej osoby28. Dzieci alkoholików w nadmierny sposób chcą stworzyć idealny związek, jednak jest im bardzo trudno w realizacji tego.
DDA nie posiadają systemu odniesienia do zbudowania bliskich relacji z drugą osobą, gdyż nigdy nie poznali takich relacji. Jedynym
punktem odniesienia są dla nich rodzice, którzy nie stanowi idealnego wzoru do naśladowania. Przeszkadza im również, doświadczenie
przyciągania i odpychania- niespójność w relacji miłości pomiędzy
rodzicem a dzieckiem. Jednego dnia czuli się kochani, drugiego odrzuceni29. Lęk przed porzuceniem towarzyszy im przez cały okres
swojego życia. Budowanie bliskości jest dla nich bardzo trudne, zawiłe, przykre, albowiem nie wiedzą, co to znaczy trwały, stabilny, ko27 Wawerska- Kus J., Dzieciństwo bez dzieciństwa., Warszawa 2009., Wydawnictwo „Dymiz”
28 S. Forward, W tej rodzinie nikt nie pije, Toksyczni rodzice, Warszawa 2006, s.52
29 J. K. Woitiz, Co dzieje się z tobą teraz?, Dorosłe Dzieci Alkoholików, Warszawa 1992, s.46
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chający się związek. Dodatkowo nie potrafią nikomu bezgranicznie
zaufać, boją się zranienia i wykorzystania przez drugą osobą, a głównie porzucenia. Gdy w ich związku powstaje problem automatycznie
wpadają w panikę i nie potrafią dyskutować o powstałym problemie.
Dorosłe Dzieci Alkoholików decydują się na bycie samotnym
ze względu również na to, że boją się powielania schematów swojej
rodziny. Obawiają się tego, że mogą trafić na takich samych partnerów jak ich matka, czy ojciec. Nie chcą, by ich dzieci wychowywały
się w takiej rodzinie jak oni sami. W wyniku tego osoby z syndromem DDA izolują się od innych, nie chcą poznawać nowych ludzi,
nie potrafią się bawić. Ktoś, kto nikomu nie ufa nie jest w stanie
odczuć bliskości drugiego człowieka, jako że warunkiem doświadczenia owej bliskości jest właśnie okazywanie zaufania30. Podczas
gdy DDA zwiąże się już z drugą osobą, to ta relacja nie polega na
związku partnerskim, ale na relacji dziecko- rodzic. W takiej sytuacji nie potrzebują partnera, ale opiekuna, którego zabrakło, gdy
byli dziećmi.
Niektóre Dzieci alkoholików przez całe życie pozostają
dziećmi swoich rodziców. Podstawowym ich zadaniem życiowym
jest opiekowanie się swoimi rodzicami, dbanie o to, aby się im nic
nie stało, codzienne ich odwiedzanie i sprawdzanie czy nie wykończyli się z powodu picia. W wyniku tego zaniedbują swoje życie
prywatne, nie skupiają się na tym, że nie mają nikogo bliskiego.
Podsumowanie
Dorosłe Dziecko Alkoholika, niezależnie czy piło jedno z rodziców czy dwoje, w późniejszym wieku będzie miało problemy
emocjonalne oraz zaburzony schemat określonych zachowań. Mimo tego, że DDA nie tkwią zazwyczaj w dorosłym życiu w rodzinie dysfunkcyjnej to jednak trudno jest im ułożyć sobie życie i
stworzyć szczęśliwą rodzinę. Zdarza się również, że dzieci pochodzące z takich rodzin stanowią przeciwieństwo swoich rodziców.
Starają się wybić z biedy, patologii, alkoholu. Jest im jednak dość
trudno, iż syndrom DDA charakteryzuje się poczuciem winy, tak
T. Hellsten, Zamrażanie cech dziecięcych, Wsparcie dla Dorosłych Dzieci
Alkoholików, Łódź 2008, s.46
30
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naprawdę za nic, brakiem ujednoliconego systemu wartości, poczuciem osamotnienia, niemożnością nawiązania dłuższych znajomości, trudnością w zaufaniu innym ludziom. Bardzo ważnym
problemem DDA jest otaczająca ich samotność. Samotność w dzieciństwie, w dorosłym życiu, w związku. Nie jest to ich wina, ale
wpływu środowiska, w jakim się wychowało. Brak poczucia miłości, rodzinnego ciepła, odrzucenia przez najbliższych skutkuje
uczuciem samotności takiego dziecka.
Streszczenie
W dzisiejszych czasach narastającym problemem staje się
nadmierne spożywanie alkoholu. Niesie to za sobą wiele konsekwencji zdrowotnych, społecznych czy zawodowych. Choroba alkoholowa jednego z członków rodziny wpływa bardzo niekorzystnie na funkcjonowanie środowiska domowego. W niniejszej pracy
zostały podjęte próby wyjaśnienia jak alkoholizm wpływa na
zdrowie człowieka, na jego rodzinę, a w szczególności na dzieci.
Głównym celem pracy jest przedstawienie poczucia osamotnienia
Dorosłych Dzieci Alkoholików. W pracy dokonano analizy dostępnej literatury dotyczącej dzieci alkoholików, ich funkcjonowania w
rodzinie oraz doświadczeń z dzieciństwa. Stwierdzono, że przyczyną osamotnienia Dorosłych Dzieci Alkoholików są relacje panujące w rodzinie, brak zainteresowania i wsparcia ze strony rodziców. Konsekwencje tego dzieci alkoholików doznają przez całe życie. Między innymi są to trudności w nawiązywaniu nowych kontaktów a w konsekwencji trudności w znalezieniu życiowych partnerów.
Słowa kluczowe: Dorosłe Dzieci Alkoholików, alkoholizm,
rodzice, samotność
Summary
Loneliness Adult Children of Alcoholics
Nowadays, a growing problem becomes excessive alcohol
consumption. This carries many health consequences, social and
professional. Alcoholism of one of the family members a very
negative impact on the functioning of the home environment. In
this study, attempts were made to explain how alcoholism affects
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human health, his family, especially children. The main goal of this
work is to present a sense of loneliness Adult Children of
Alcoholics. The paper presents an analysis of the available
literature on the children of alcoholics, their functioning in the
family and childhood experiences. It was found that the cause of
loneliness Adult Children of Alcoholics are the relations prevailing
in the family, lack of interest and support from the parents. The
consequences of the children of alcoholics suffer for a lifetime.
These include the difficulty in establishing new contacts and
consequently the difficulty in finding a life partner.
Keywords: Adult Children of Alcoholics, alcoholism, parents,
loneliness
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Samotność i potrzeba afiliacji seniora
Wstęp
Zjawisko starzenia się ludności należy dziś do ważnych problemów w badaniach demograficznych szczególnie w krajach Europy. Szybkie tempo tego procesu odczuły już wcześniej niektóre
kraje naszego kontynentu, teraz proces ten obejmuje także i te, które zazwyczaj uchodziły za państwa o ludności młodej, w tym także
Polskę. Jest to wynik zarówno uwarunkowań demograficznych, jak
i szczególnie w naszym regionie Europy, przemian społecznogospodarczych, które dokonują się w ostatnich kilkunastu latach1.
Chcąc wyjaśnić zagadnienie starości, należałoby najpierw zadać
pytanie: Czym jest i kiedy rozpoczyna się starość? Nie można jednak znaleźć na nie jednoznaczniej odpowiedzi. U jednych proces
starzenia następuje szybciej, u innych wolniej. Zależne jest to od
takich czynników, jak: zdrowie fizyczne i psychiczne, warunki i
styl życia, temperament, czynniki genetyczne i in.. Starość jest zjawiskiem statycznym, natomiast starzenie się jest zjawiskiem dynamicznym. Zarówno starość jak i starzenie się dotyczą każdego z
nas i nie można przed nimi uciec. Starość ma różne oblicza: może
być aktywna, pogodna, dająca satysfakcję lub uciążliwa i smutna.
Może być najpiękniejszym okresem życia, w którym osiąga się życiową mądrość i czuje prawdziwy smak życia [...]. Może jednak być
bolesna, samotna, a nawet tragiczna2.
Zagubienie człowieka w nowej rzeczywistości skutkuje wielorako: bezsilnością, apatią, marazmem, a nierzadko agresją i wrogością wyrażaną wobec siebie i otoczenia. Z reguły niesie marginali-

Z. Długosz., Stan i perspektywy starzenia się ludności w Europie w latach
2004-2025 ,W: Starość i starzenie się jako doświadczenie jednostek i zbiorowości ludzkich, red. Jerzy T. Kowalewski, Piotr Szukalski, Lodź 2006, s.429.
2 M. Dzięgielewska., Przyszłość podeszłego wieku, [w:] Starość i starzenie się
jako doświadczenie jednostek i zbiorowości ludzkich, red. Jerzy T. Kowalewski, Piotr
Szukalski, Lodź 2006, s.319.
1
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zację, smutek i osamotnienie.3 T.Plich analizuje marginalizacją w
kontekście zagadnień edukacyjnych. Autor utożsamia to pojęcie z
wykluczeniem i ekskluzją społeczną[...]. Wg niego jest to stan lub
proces w strukturze społecznej, przejawiający się w ograniczonych
możliwościach korzystania z powszechnie dostępnych dóbr i form
życia zbiorowego, ale również dotyczący jednostek lub grup funkcjonujących poza powszechnymi zasadami obyczaju, prawa i porządku społecznego. E. Trafiałek określił ekskluzję społeczną poprzez wykluczenie i marginalizację społeczną zamiennie używane.
Oznacza to zepchnięcie człowieka na margines życia społecznego,
co wiąże się z utrata możliwości współuczestniczenia w życiu
grup, zbiorowości, korzystania z różnorodnych instytucji, a także
wchodzenia w stymulujące rozwój różnorodne interakcje społeczne.4 Na wzór „Samotnego tłumu” Davida Riesmanna, samotność
postrzegana może być dwojako: jako jednostkowy ludzki dramat i
jako nieuchronność społecznego bytu. Zmieniły się realia, czas,
miejsce i bohaterowie, lecz wszechogarniająca samotność wraz z
towarzyszącymi jej skutkami-pozostała taka sama, jak niegdyś. Jest
w istocie udziałem wszystkich, chodź nie zawsze wystarczająco
uświadomiona i nie zawsze na tyle głośno artykułowana, aby
wzbudzić zainteresowanie otoczenia. Samotność generowana życiem w anonimowym, obojętnym tłumie, bądź będąca konsekwencją zamykania się we własnym wnętrzu, braku zaufania, braku
zrozumienia, egocentryzmu, izolacji i smutku. Tak jak trudno wyliczyć wszystkie jej źródła, precyzyjnie sklasyfikować potencjalne
ofiary, tak trudno wskazać wszystkie płaszczyzny, gdzie występuje
i środki, które mogą jej zapobiegać. Różna od osamotnienia, ale
nierzadko z nimi spleciona, niesie zgubną w skutkach depresję i
strach przed życiem, równy niemal naturalnemu strachowi przed
śmiercią.

3 E. Trafiałek., Polska starość w dobie przemian, Śląsk Wydawnictwo Naukowe,
Katowice 2003, s.200.
4 G. Orzechowska., Przeciw wykluczeniu społecznemu osób starszych, [w:]
Instytucjonalne wsparcie seniorów – rozwiązania polskie i zagraniczne, red. Artur Fabiś, Bielsko-Biała 2007, s.13.
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Samotność może występować wszędzie: w instytucji opiekuńczej, w hospicjum, w szpitalu, w domu dziecka i we własnym domu; równie dobrze może być zrodzona przez brak akceptacji samego siebie. Dotyka zarówno młodych, jak i starych, zdrowych i
chorych, biednych i bogatych, wykształconych i analfabetów, aktywnych i bezradnych. We współczesnym świecie jest wszechobecna i zaborcza, niczym lewiatan przełomu wieków, pochłaniający
coraz większe rzesze zarówno swych konsumentów, jak i twórców.
Jej trójwymiarowa struktura (społeczno-psychiczno-moralna) jest w
zasadzie mechanizmem kompatybilnym. Samotność społeczna to
samotność fizyczna, wynikająca z braku więzi społecznych, braku
integracji z grupą, że źle pełnionych ról społecznych, zatem będącą
konsekwencją życia nie w społeczeństwie, ale obok niego, poza
nim. Ten typ samotności, w zależności od głębi i zakresu, może
mieć charakter częściowy lub całościowy.
Drugi wymiar to samotność psychiczna, równoznaczna z poczuciem osamotnienia. W przeciwieństwie do samotności fizycznej,
jest trudna do zdiagnozowania, a tym samym ograniczająca wszelkie działania o charakterze interwencyjnym, kompensacyjnym i
profilaktycznym. Osamotnienie podobnie jak depresja, we współczesnym świecie pełnym zmian, wyzwań i sytuacji kryzysowych,
staje się udziałem milionów ludzi. Cierpią na nią nawet dzieci i ludzie młodzi. To specyficzny syndrom postępu, globalizacji, uniwersalizmu, za którymi to zjawiskami nie wszyscy mogą nadążyć.
Nie wszyscy mogą sprostać zadaniom, wyzwaniom współczesności, a uświadamiając sobie, że nienadążanie jest równoznaczne z
regresem, słabszymi perspektywami-popadają w strach, smutek,
marazm, aby w końcu boleśnie doświadczyć też poczucia osamotnienia.
Trzeci wymiar to samotność moralna, wyrażająca się zaburzonym systemem wartości i utratą sensu życia. Na ogół wszystkie
trzy wymiary wzajemnie się wyznaczają, jeden typ samotności wynika z drugiej, a jednocześnie wystąpienie wszystkich prowadzi do
poczucia alienacji skutkując społeczną ekskluzją. Człowiek broni
się przed otaczającą go rzeczywistością za pomocą takich mechani-
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zmów jak: autorytaryzm, destruktywność i konformizm, choć w
istocie żaden z nich tak naprawdę nie jest skuteczny. 5
Samotność osób starszych często jest spowodowana zanikiem
modelu rodziny wielopokoleniowej. Brak rodziny czy przyjaciół,
którzy mogliby pomóc, może stać się źródłem silnej frustracji i
agresji. Zarówno zmiana pozycji społecznej seniora (przejście na
emeryturę), jak i zmiana roli pełnionej w rodzinie mogą również
stwarzać poczucie niepotrzebności i uniemożliwiać samorealizację.
Do samotności oraz osamotnienia mogą przyczynić się również
problemy zdrowotne (przewlekła choroba, zaburzenia czynności
zwieraczy, niesprawność fizyczna, osłabienie procesów poznawczych, nasilająca się depresja i stany lękowe), jak też emocjonalne
(utrata osoby bliskiej).
W wyniku postawy wycofującej się osoby starszej może dojść
do izolacji społecznej, która jest ważnym czynnikiem ryzyka
przedwczesnej śmierci. Sytuacje sprzyjające samotności i osamotnieniu powinny być brane pod uwagę w przypadku opieki zdrowotnej nad pacjentem geriatrycznym. Korzystnym rozwiązaniem
tego problemu jest integracja międzypokoleniowa oraz utrzymanie
kontaktów między seniorami. Zjawisko osamotnienia może wzmagać takżę:
1. Przezywanie żałoby
Śmierć osoby bliskiej jest jednym z najtrudniejszych wydarzeń
życiowych. Seniorzy zazwyczaj potrzebują wielu miesięcy na zaakceptowanie straty bliskiej osoby i nabycie umiejętności samodzielnego funkcjonowania. Czasami jednak utrata osoby bliskiej mimo
upływu czasu nie zostaje zasymilowana. Na przekór faktom senior
żyje tak, jakby osoba zmarła nadal była obecna. Istotnym elementem opieki w okresie żałoby jest zwrócenie uwagi na stała kontrolę
stanu zdrowia seniora, zwłaszcza w aspekcie pojawienia się objawów obniżonego nastroju i małej aktywności. Osoby będące w żałobie w ciągu pierwszych lat stanowią grupę szczególnego ryzyka,
w której występować może zwiększona zachorowalność na choroE. Trafiałek, Polska starość w dobie przemian, Śląsk Wydawnictwo Naukowe,
Katowice 2003, s.200-201.
5
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by przewlekłe, większa śmiertelność oraz skłonność do samobójstw
(głównie wśród mężczyzn).
2. Agresja i przemoc
Zjawisko agresji i przemocy w aspekcie opieki geriatrycznej
należy rozpatrywać w kontekście zachowań seniora, jak również
zachowań opiekuna. Agresja może stanowić jeden z wielu sposobów reagowania na negatywne bodźce, a zatem może ona być
spowodowana nie tylko zachowaniem i wypowiedziami innych
osób, ale także reakcją na poczucie niepowodzenia we własnym
działaniu czy też odczuwany ból. Najważniejsze jest zawsze poznanie przyczyny agresywnego zachowania.
3. Strategia adaptacji do starości
Osoba starsza w zależności od strategii adaptacji do starości i
w konsekwencji przyjmowanej postawy wykazuje różne zachowania w radzeniu sobie z problemami. Adaptacja do starości może
przebiegać jako aktywny proces zmierzający do przystosowania się
seniora do określonych sytuacji zewnętrznych i zmian jednostkowych powstałych w wyniku starzenia się organizmu. Jest twórczy i
aktywny, cieszy się życiem, chętnie nawiązuje stosunki z innymi
osobami z otoczenia. Jest tolerancyjny i miły. Zwykle osoby takie
miały szczęśliwe dzieciństwo i udane dorosłe życie. Elementem
decydującym o optymalnej adaptacji do starości są utrwalone zainteresowania, rozbudowane życie towarzyskie. Adaptacja opierająca
się na nadmiernej aktywności seniora wyrażać się może również w
postawie obronnej, z nadmierną aktywnością społeczną lub rodzinną. Senior jest wówczas stale zajęty, społecznie aktywny, zawsze dobrze zorganizowany, nadmiernie kontroluje emocje i zachowanie. Ograniczony konsekwencjami odrzuca wszelką pomoc, stara się być samowystarczalny. Jest to swoisty mechanizm obronny
przed gerontofobią (lęk przed starością). Postawę zależności z poszukiwaniem ochrony przyjmują seniorzy z takimi cechami, jak:
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małe ambicje, bierność, skłonność do zbytniego optymizmu, niepraktyczność6.
Społeczne wsparcie przeciwstawia się zazwyczaj społecznej
izolacji, wiążąc zachowania afiliacyjne z szukaniem oparcia w innych osobach (suport seeking). W odpowiedzi na trudną sytuację
lub stresujące wydarzenie życiowe ludzie zwracają się ku innym.
Gdy nie znajdują w nich oparcia, albo gdy przeżywają dotkliwy
brak sieci wspierających powiązań [...]. Afiliacja, rozumiana jako
dążenie do utrzymania łączności i dobrych stosunków z partnerem
lub z grupą będącą wyrazem potrzeby nawiązania emocjonalnych
kontaktów z innymi ludźmi oraz chęci zdobycia ich akcepcji jest
tak samo podstawowa jak potrzeba bezpieczeństwa, ale też jak inne
potrzeby ma charakter bardzo indywidualistyczny i zmienia się w
czasie. Potrzeba doświadczania bliskości i wsparcia ulega zmianom
wraz z przebiegiem życiowego cyklu w miarę jak człowiek dorasta,
rozwija się, podejmuje kolejne role społeczne i przeżywa różne
zdarzenia życiowe. Poszukiwanie wzbogacającej i zapewniającej
poczucie bezpieczeństwa więzi z innymi nabiera szczególnego znaczenia w sytuacjach trudnych7.
Samotność i osamotnienie ściśle wiążą się z małą aktywnością
społeczną polskich seniorów, wówczas gdzie nie jest to spotęgowane współistniejącą chorobą. Osoby starsze w odróżnieniu od
swoich rówieśników z krajów zachodnich, są nieobecni lub obecni
w znikomym stopniu w życiu kulturalnym, społecznym czy gospodarczym kraju, nie biorą udziału w podejmowaniu ważnych
społecznie inicjatyw, niemal nie widać ich w aktywnym życiu najbliższego środowiska, nie ma ich w kawiarniach i restauracjach, w
ośrodkach rekreacyjnych, nieliczni i raczej rzadko lub wcale chodzą
do kina czy teatru, nie dla nich są gabinety odnowy biologicznej,
prywatne szpitale czy zakłady rehabilitacyjne. Dlaczego tak się
dzieje, co jest głównym powodem tej swoistej izolacji społecznej
najstarszego pokolenia? W dużej mierze wynika to z wielu badań
6 H. Kochaniuk., Problemy psychospołeczne osób w starszym wieku, [w:] Geriatria
i pielęgniarstwo geriatryczne, PZWL, Warszawa 2008, 2010, s.54-56.
7 A. Kasperczyk., Wsparcie społeczne w instytucjach opieki paliatywnej i hospicyjnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006, s.33.
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nad codziennością polskich seniorów prowadzonych w ostatnim
dziesięcioleciu, jak również z raportów i ekspertyz wykonanych
przez Polskie Towarzystwo Gerontologiczne, Zespół ds. Osób Starszych powołany w ramach Programu Narodów Zjednoczonych ds.
Rozwoju pod koniec lat 90, Departament Badań Demograficznych
itp. Z opracowań tych wynika, że kilkanaście lat przeobrażeń i budowania nowego ładu społecznego oprócz wielu sukcesów, przyniosło również i straty, które wyrażają się m.in. w ciągle rozwijającym się procesie wykluczania i marginalizacji osób starszych. I
chociaż w samoocenie swojej sytuacji materialno-bytowej wyraźnie
podkreśla ogromne pogorszenie, a także stan zdrowia u blisko 90%
(60 lat i więcej) oceniany jest poniżej poziomu dobrego (czemu towarzyszy bardzo często niepełnosprawność: w grupie 60-69 latków
wynosi ona 38,8%, 70-79 lat 40,6%, 80 i więcej 46,5% (GUS, 1999) nie
zawsze identyfikuje się ją jako wymagającą aktywizacji środowiskowej, wzmocnienia i integracji z innymi grupami społecznymi8.
4. Jak przeciwdziałać samotności i osamotnieniu?
Człowiek ze swej natury jest istotą aktywną. Ta aktywność
powinna utrzymywać się również w późniejszych latach życia,
przede wszystkim dlatego, żeby człowiek czuł się potrzebny, realizował się, planował dalsze działania, przyjmował i osiągał dalsze
cele. Aktywność, szczególnie kulturowo-oświatowa i ta związana z
wykonywaniem różnych, nierutynowych czynności, przyczynia się
do zachowania dłużej „młodości” mózgu, co naukowcy teraz bardzo podkreślają i propagują. Im więcej różnego rodzaju bodźców
oddziałuje na człowieka, tym jego mózg jest bardziej stymulowany
i sprawniejszy, a także zwiększają się możliwości adaptacyjne danej osoby do nowych sytuacji, czy działających bodźców. Dlatego
warto zachęcić starsze osoby do zaangażowania się w różne inicjatywy edukacyjne, kulturalne czy społeczne poprzez m.in. uczestnictwo w Uniwersytetach Trzeciego Wieku, Klubach Seniora, Do-

G. Orzechowska., Przeciw wykluczeniu społecznemu osób starszych, [w:]
Instytucjonalne wsparcie seniorów – rozwiązania polskie i zagraniczne, red. Artur Fabiś, Bielsko-Biała 2007, s.14-15.
8
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mach Pomocy Społecznej, Kołach Gospodyń Wiejskich, wolontariacie i wielu innych celem wspierania ich jak najdłuższej aktywności9.
5. Aktywność edukacyjna
Edukacja osób starszych przybiera formy edukacji formalnej,
pozaformalnej i nieformalnej. Z danych Eurostatu wynika, że w
Polsce w 2011 r. kształcenie i szkolenie dotyczyło 0,9% populacji
osób w wieku 50–74 lata, podczas gdy przeciętnie w krajach UE 27
– 4,2%. Obserwując dane od 2005 r., można stwierdzić, że odsetek
ten jest prawie niezmienny, zarówno dla krajów UE (od 4,5 do 4,2),
jak i dla Polski (od 1,2 do 0,9). W populacji kobiet w wieku 50–74
lata, podobnie jak w całej Unii Europejskiej, odsetek kształcących
się był wyższy niż w populacji mężczyzn w tej samej grupie wieku.
Przykładem placówki prowadzącej edukację pozaformalną są
Uniwersytety Trzeciego Wieku, stanowiące najbardziej popularną
formą zajęć edukacyjnych wśród osób starszych10.
6. Uniwersytety Trzeciego Wieku
Idea Uniwersytetów Trzeciego Wieku była efektem wcześniejszych przemyśleń o obecności ludzi starszych w społeczeństwach
co zostało opracowane przez ONZ (Wiedeń, 1982 r.) poprzez sformułowanie planu „działania na rzecz ludzi starszych”, zgodnie z
którym „instytucje państwowe, organizacje pozarządowe i środki
masowego przekazu mają podjąć starania, aby osoby stare miały
dostęp do wiedzy na różnym poziomie…”11. Polska od połowy lat
siedemdziesiątych aktywnie współuczestniczyła w procesie tworzenia międzynarodowej płaszczyzny zapewnienia ludziom starszym dostępu do oświaty, integracji społecznej i realizacji zainteresowań. Należała do połówki państw europejskich popularyzujących ideę kształcenia ustawicznego. W 1975 roku, z inicjatywy HaP. Dąbrowska., Samotność osób starszych i sposoby jej przeciwdziałania [w:] Fides et ratio” 2011, nr. 6, s.87.
10 Uchwała Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na
lata 2014–2020 (M.P. z 2014. NR 237, poz. 52).
11 B. Samoliński., F. Raciborski., Zdrowe starzenie się: Biała Księga, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2013, s.165.
9
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liny Szwarc, uruchomiono wzorcowy Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w
Warszawie. Następne placówki powstały w: Opolu, we Wrocławiu,
Szczecinie, Łodzi, Poznaniu, Lublinie, Gdańsku i w wielu innych
dużych miastach, będących ośrodkami kształcenia na poziomie
akademickim. W 2000 roku ich sieć obejmowała już 25 jednostek, w
2004 roku wzrastając do 3512.
Głównym celem Uniwersytetów Trzeciego Wieku jest edukacja osób starszych. Jest to formuła działalności edukacyjnej, która
przyczynia się do zaspokajania takich potrzeb seniorów, jak: samokształcenie, poznawanie środowiska, poszerzanie wiedzy i umiejętności, wykonywanie społecznie użytecznych działań, wypełnienie wolnego czasu, utrzymywanie więzi towarzyskich, stymulacja
psychiczna i fizyczna, a czasem nawet możliwość realizacji młodzieńczych marzeń. Jednym z czynników, który zdecydował o ich
popularności, jest fakt, że wpisują się one w idee edukacji otwartej.
Korzystanie z usług większości Uniwersytetów
Trzeciego Wieku jest jednak uwarunkowane koniecznością
spełnienia pewnych wymagań przez jego przyszłych słuchaczy (np.
posiadania statusu emeryta/rencisty, osiągnięcia określonego wieku).
Innymi celami UTW są: rozwój intelektualny, społeczny, aktywność
fizyczna osób starszych, wspieranie, poszerzanie wiedzy i umiejętności seniorów, ułatwianie kontaktów z instytucjami, takimi jak: służba
zdrowia, ośrodki kultury, ośrodki rehabilitacyjne, angażowanie słuchaczy w aktywność sportową i turystyczną oraz w aktywność na
rzecz otaczającego ich środowiska. Ponadto pełnią istotną rolę na
rzecz podtrzymywania więzi społecznych i komunikacji międzyludzkiej wśród seniorów13. W większości placówek prowadzone są również lektoraty językowe, sekcje rekreacji ruchowej i turystyki (gimnastyka usprawniająca, zespołowa, chińska Tai-Chi, pływanie, rehabilitacja lecznicza, wycieczki rowerowe, techniki relaksacyjne) oraz semi12 A. Fabiś., Seniorzy w rodzinie, instytucji i społeczeństwie, WSZIM, Sosnowiec
2005, s.81.
13 Uchwała Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na
lata 2014–2020 (M.P. z 2014. NR 237, poz. 52).
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naria i zajęcia tematyczne w małych grupach (literackie, historyczne,
komputerowe, hafciarskie [...]).14 Potrzebę istnienia takich placówek
potwierdził ich burzliwy rozwój. Po 15 latach funkcjonowania powstało Międzynarodowe Towarzystwo Uniwersytetów Trzeciego
Wieku, które objęło 22 państwa. Aktualnie w Polsce UTW działają w
każdym mieście wojewódzkim i większym powiatowym (ogólna
liczba wynosi ponad 110)15.
Uniwersytety Trzeciego Wieku w nowych warunkach społeczno-ekonomicznych spełniają bardzo ważne zadanie. Dzięki aktywizacji, edukacji ustawicznej [...] przygotowują seniorów do życia w nowych, szybko zmieniających się warunkach i dają im możliwość prowadzenia twórczego i aktywnego trybu życia16.
7. Aktywność społeczna
Działalność społeczna osób starszych może przyjmować różne
formy. Wymienić wśród nich można np. zaangażowanie w ramach
organizacji pożytku publicznego, rad seniora, wspólnot lokalnych
(w tym działających przy kościołach i związkach wyznaniowych),
organizacji branżowych, działań samopomocowych, różnorodnych
towarzystw społeczno-kulturalnych. W Polsce osoby powyżej 50
roku życia należą do grupy wieku, która jest najmniej aktywna na
polu społecznym. Także w porównaniu z osobami w podobnym
wieku zamieszkującymi inne kraje europejskie ich aktywność społeczna jest niewielka. Ze względu na rosnącą liczbę osób w wieku
50+ w kolejnych latach w tej grupie można upatrywać zwiększania
się potencjalnych zasobów aktywności społecznej. Przykładem
działalności społecznej odgrywającej istotne znaczenie w życiu
osób starszych jest wolontariat17.
A. Fabiś., Seniorzy w rodzinie, instytucji i społeczeństwie, WSZIM, Sosnowiec
2005, s.81.
15 B. Samoliński., F. Raciborski., Zdrowe starzenie się: Biała Księga, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2013, s.166.
16 F. Fabiś., Instytucjonalne wsparcie seniorów – rozwiązania polskie i zagraniczne,
WSA, Bielsko-Biała 2007, s.218.
17 Uchwała Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na
lata 2014–2020 (M.P. z 2014. NR 237, poz. 52).
14
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8. Wolontariat
Stanowi ważną formę aktywności i wiąże się z wieloma wartościami, takimi jak: szacunek dla drugiego człowieka, odpowiedzialność za innych, pomoc osobom słabszym, cierpiącym, potrzebującym wsparcia. Dla osób starszych udział w wolontariacie łączy
się z możliwością wykorzystania własnego wykształcenia, możliwości dalszego rozwoju, poczucia bycia potrzebnym innym ludziom, utrwalania więzi z rówieśnikami i między pokoleniami.
Motywy podejmowania pracy w wolontariacie są zróżnicowane,
inne u osób młodszych, inne u starszych. Wśród motywów podejmowania wolontariatu osoby starsze najczęściej wymieniają to, iż
chcą, aby ich życie było pełniejsze, bardziej wartościowe, chcą uciec
od samotności, chcą być potrzebni innym i użyteczni. Wolontariat
osób starszych jest sposobem aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i lokalnym. W posłudze na rzecz innych osoby starsze są
obecne w szpitalach, hospicjach, przytuliskach, domach opieki społecznej, świetlicach dziecięcych, i młodzieżowych. Formy wspierania mogą być bardzo zróżnicowane i w znacznym stopniu uzależnione od kompetencji osoby wspierającej (robienie zakupów, sprzątanie mieszkania, pomoc finansowa, organizowanie czasu wolnego,
opieka paliatywna). Udział osób starszych w wolontariacie może
mieć charakter doraźny i indywidualny lub też zorganizowany.
Pierwszy z nich dotyczy pomocy, jaką osoby starsze udzielają osobom najbliższym, sąsiadom, znajomym w zależności od potrzeb,
natomiast zorganizowane formy pomocy są realizowane w ramach
różnych organizacji kościelnych i świeckich. Wymienić tu można
m.in. Caritas, Fundacja św. Brata Alberta, Akcja Katolicka, grupy
uczestników UTW. Aktywność społeczna osób starszych ma dla
nich duże znaczenie - daje poczucie własnej wartości i godności,
pozwala zaspokoić potrzeby przynależności, znaczenia, oparcia,
poczucia bezpieczeństwa, bycia użytecznym, a przez to przeciwdziałania poczuciu osamotnienia i izolacji18.
Należy zauważyć, że przy tworzeniu oferty wolontariatu dla
osób starszych należy przede wszystkim uwzględnić duże zróżnicowanie wewnętrzne tej grupy społecznej, zarówno pod względem
18

S. Steuden., Szczęśliwi po pięćdziesiątce, WAIP, Warszawa 2009, s.81-82.
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stanu zdrowia i wynikających z tego możliwości i ograniczeń zaangażowania się w działania wolontariackie, jak również specyfikę
lokalnych problemów społecznych. Z badań przeprowadzonych w
województwie mazowieckim przez Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w 2013 r. wynika, że najważniejszą barierę do zaangażowania się w wolontariat stanowi w opinii osób starszych ich stan
zdrowia. Ponadto seniorzy nie chcą się podejmować zadań, które
mogą ich przerosnąć – na brak pewności siebie wskazuje aż 63%
ankietowanych. Dużo wskazań otrzymały także: obawa o zbyt małą odporność psychiczną (61%), brak wiedzy o możliwości podjęcia
współpracy (58%) oraz brak odpowiedniego przygotowania (55%).
Ponadto część osób starszych wskazuje, że obawia się bycia wykorzystanym jako darmowy pracownik19.
Małgorzata Dzięgielewska ze względu na czas poświęcony na
tą działalność, dzieli wolontariuszy na trzy grupy:
1. okazjonaliści – osoby działające pod wpływem impulsu,
włączające się do pojedynczych akcji,
2. średniodystansowcy – osoby działające bardzo aktywnie,
ale do momentu osiągnięcia celu,
3. permanentni – osoby, dla których praca społeczna jest spełnieniem sensu życia.
Dla ludzi starszych, rencistów czy emerytów, którzy rzadko
mają możliwość wykorzystywania swojej wiedzy i doświadczenia,
jest to dziedzina szczególnie ważna i wartościowa. W obrębie, której wspomniana już Małgorzata Dzięgielewska wyróżnia takie formy wolontariatu ze względu na:
1. czas trwania:
- wolontariat krótkoterminowy, zwany również akcyjnym,
gdy wolontariuszy zatrudnia się na krótki czas, zwykle do jednorazowej lub powtarzającej się cyklicznie akcji (przykładem mogą być
zbiórki żywności),
- wolontariat bezterminowy: w tym przypadku wolontariusze
są blisko związani z konkretną organizacją i na jej rzecz wykonują
Uchwała Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na
lata 2014–2020 (M.P. z 2014. NR 237, poz. 52).
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pracę. Wolontariat bezterminowy ma charakter stały i regularny,
tzn. wolontariusze uzgadniają częstotliwość i zakres swojej pomocy
i przez dłuższy czas pracują, np. w świetlicach środowiskowych
czy socjo-terapeutycznych,
2. ze względu na liczbę osób:
- indywidualny – jest to najczęściej praca na rzecz osób prywatnych w ich domach, u osób starszych, niepełnosprawnych itp.
Zazwyczaj wolontariusz nie jest związany z jakąkolwiek instytucją
a jego bezpośrednim przełożonym jest osoba potrzebująca pomocy
bądź któryś z członków rodziny. Wolontariusze najczęściej dotrzymują towarzystwa, pomagają w sprzątaniu itp.,
- grupowy – praca w określonej grupie, w kraju lub za granicą, zwykle koordynowana przez Centrum Wolontariatu lub inną
organizację,
3. ze względu na miejsce:
- krajowy, lokalny: to pomoc w jakiejś organizacji pozarządowej, instytucji społecznej czy bezpośrednio osobom potrzebującym,
- zagraniczny – jak sama nazwa wskazuje dotyczy pracy wolontariusza za granicą. W ramach wolontariatu zagranicznego
przeprowadzane są międzynarodowe wymiany wolontariuszy.
Jako przykład wolontariatu zagranicznego można podać workcampy (kilkutygodniowe projekty, w ramach których międzynarodowa grupa wolontariuszy wykonuje prace na rzecz społeczności
lokalnej), misje20.
Wolontariat kompetencji.
W ramach dobrowolnej pracy o charakterze niezarobkowym
wyróżnia się coraz częściej tzw. wolontariat kompetencji. Ten typ
wolontariatu jest szczególnie ważny w aspekcie właściwego zagospodarowania potencjału osób starszych. Tą formę wolontariatu
warto jednak traktować szerzej jako dzielenie się wszelkiego rodzaju doświadczeniem, nie tylko zawodowym, ale także tym związa-

M. Dzięgielewska., Wolontariat ludzi starszych (na przykładzie wolontariuszy w regionie łódzkim), [w:] Starzenie się a satysfakcja z życia, red. S. Steuden,
M. Marczuk, Lublin 2006, s.263-265.
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nym z pełnionymi rolami rodzinnymi, funkcjami publicznymi czy
umiejętnościami związanymi z realizacją zainteresowań21.
Wolontariat zatem nie jest tylko dobrem niesionym drugiemu
człowiekowi czy organizacji, także jest formą życia wynikającą z
określonej wrażliwości człowieka, ukształtowanej świadomością, iż
człowiek jako osoba odnajduje się i realizuje poprzez bezinteresowny dar z siebie. Starsi wolontariusze swoją postawą i chęcią
pracy pokazują, że potrzeba umiejętności dawania siebie innym
tkwi w każdym człowieku, bez względu na wiek. Wolontariat jest
w stanie zaspokoić rosnące potrzeby seniorów. Istotny jest również
fakt, iż wielu ludzi starszych znajdujących się w trudnej sytuacji i
potrzebujących wsparcia odnajduje je właśnie w wolontariacie.
Przyczynia się to do poczucia „asymilacji społecznej” negując, tym
samym zjawisko samotności i osamotnienia. Należy również podkreślić, że w Polsce istnienie ogromna potrzeba propagowania idei
wolontariatu na rzecz i z udziałem osób starszych22.
9. Aktywność kulturalna
Kultura stanowi przestrzeń dla partycypacji społecznej, budowania sieci relacji między ludźmi i tworzenia więzi wewnątrz i
międzypokoleniowych, zaś uczestnictwo w kulturze jest intensywną formą społecznego włączenia się, sprzyja pełnemu wykorzystaniu intelektualnych zasobów twórczych, którymi dysponują osoby
starsze i stwarza im możliwości udziału w innych obszarach aktywności społecznej, wpływając istotnie na jakość i poczucie satysfakcji z życia.
Analizując wyniki ogólnopolskich badań CBOS z 2003 r.
obejmujących swoim zakresem wybrane aspekty uczestnictwa w
kulturze, można zaobserwować, iż uczestnictwo w kulturze rośnie
wraz z wykształceniem, pozycją materialną i miejscem zamieszkania badanych. Im są oni lepiej wykształceni, lepiej oceniają własne
Uchwała Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia dokumentu Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata
2014–2020 (M.P. z 2014. NR 238, poz. 118).
22 M. Dzięgielewska., Wolontariat ludzi starszych (na przykładzie wolontariuszy w regionie łódzkim), W: Starzenie się a satysfakcja z życia, red. Stanisław
Steuden, Mieczysław Marczuk, Lublin 2006, s.267-269.
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warunki materialne, a także im większa jest miejscowość, w której
mieszkają, tym częściej chodzą do kina, do teatru, czytają książki.
Zauważalny jest też wpływ wieku: wraz z wiekiem maleje skłonność do uczestniczenia w kulturze)23. Uczestnictwo w formach aktywności kulturalnej, np. takich jak kino dla grupy wieku 15–24
wynosi 82%, a dla 55+ już tylko 24%, korzystania z bibliotek publicznych wynosi odpowiednio 55% oraz 24%, podobnie w przypadku muzeów i galerii 48% wobec 34% dla starszej grupy wieku
(55+).24 Uczestnictwo w kulturze, jak i jej współtworzenie, sprzyja
uwalnianiu i aktywizowaniu potencjałów, którymi dysponują osoby starsze; sprzyja także rozwojowi późniejszej aktywności nie tylko na płaszczyźnie artystycznej czy kulturalnej, ale też w innych
obszarach m. in. aktywności obywatelskiej, społecznej, wolontariackiej, gospodarczej, fizycznej.
Jednym z ważniejszych celów badań przeprowadzonych
przez Regionalne Obserwatorium Kultury UAM „Po co seniorom
kultura? Badania kulturalnych aktywności osób starszych”, grudzień 2012 r. było poznanie najistotniejszych czynników, które
utrudniają osobom starszym uczestnictwo w kulturze. Czynnikiem,
który wysunął się na pierwszy plan był brak pieniędzy. Zmaga się
z nim w mniejszym lub większym stopniu ponad połowa badanych, niezależnie od miejsca zamieszkania. Kolejne czynniki dotyczyły wewnętrznych oporów przed zetknięciem się z odmiennymi
względem własnego stylami życia i otwarciem się na istniejącą rzeczywistość, problemów ze zdrowiem, a także brakiem potrzeb kulturalnych. Najrzadziej dostrzeganą barierą uczestnictwa w kulturze
był brak wolnego czasu.25 Należy również zwrócić uwagę na różnice w dostępie do kultury dla mieszkańców miast oraz małych miejscowości i wsi. Jak wynika z badania „Stan i zróżnicowanie kultury
Uchwała Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia
dokumentu Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014–
2020 (M.P. z 2014. NR 238, poz. 118).
24
European
Cultural
Values
2007,
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_278_en.pdf, 27.11.2014
25 Po co seniorom kultura? Badania kulturalnych aktywności osób starszych,
http://rok.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2013/10/RAPORT_po-coseniorom-kultura.pdf, data dostępu 27.11.2014
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wsi i małych miast w Polsce” osoby na emeryturze są jedną z ważniejszych grup mieszkańców wsi, które aktywnie korzystają i
współtworzą lokalną ofertę kulturalną. W zakresie wspierania aktywności społecznej poprzez kulturę na obszarach wiejskich istotną
rolę (obok instytucji kultury) odgrywają inicjatywy oddolne, sformalizowane i nieformalne - cieszące się dużą popularnością i akceptacją mieszkańców - jak orkiestry, zespoły kultury ludowej, chóry, koła gospodyń wiejskich. Osoby biorące udział w tych inicjatywach nie są traktowane jako odrębna grupa społeczna, ale część
lokalnej społeczności26.
Podsumowanie
Samotność i osamotnienie może dotyczyć wszystkich niezależnie od płci, wieku czy grupy etnicznej. Zjawiska te są sprzeczne
z ludzką naturą bowiem człowiek potrzebuje innych ludzi; wykazuje silną potrzebę kontaktów interpersonalnych nie tylko w sytuacji zagrożenia, porażki czy niepewności, ale także dla dobrego
samopoczucia, a tym samym zdrowia psychicznego i fizycznych
kontaktów z innymi. Szczególnie osoby starsze po przejściu na rentę czy emeryturę, potrzebują kogoś z kim mogłyby o wszystkim
porozmawiać. Ten okres w życiu człowieka związany jest z większą ilością czasu wolnego, który sami uczymy się na nowo gospodarować, jednak nie zawsze wiemy jak i czym możemy go wypełnić. Przyczyn samotności i osamotnienia możemy upatrywać m.in.
utracie najbliższych, świadomości nieuchronnej śmierci, chorobie
czy braku kontaktów z innymi ludźmi, izolacji, braku rozmów,
zwykłego dotyku, życzliwości czy troski drugiego człowieka. Samotność niekiedy zastępowana jest określeniem izolacja społeczna,
która pociąga za sobą marginalizacje i wykluczenie społeczne. Inne
negatywne konsekwencje związane ze zjawiskiem samotności to
m.in. ryzyko samobójstwa, agresja, przemoc czy depresja tak popularna wśród osób starszych. Poczucie osamotnienie zostało uznane

UCHWAŁA RADY MINISTRÓW z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie
przyjęcia dokumentu Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na
lata 2014–2020 (M.P. z 2014. NR 238, poz. 118).
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za jeden z najważniejszych czynników negatywnie oddziaływujących na życie i zdrowie osób starszych.
Zatem jak możemy temu zapobiec? Często nie zdajemy sobie
sprawy, że jeden telefon, wizyta jest źródłem ogromnego wsparcia
szczególnie ważnym w trudnych momentach życia. Rodzina przyjaciele i bliscy powinni pamiętać, aby nie zostawiać swoich bliskich
samych sobie! Natomiast do zadań lokalnej polityki społecznej należy tworzenie warunków umożliwiających integrację społeczną
osób starszych oraz eliminowanie barier architektonicznych, które
utrudniają aktywność w obrębie danej zbiorowości. Istnieje silna
potrzeba edukacji społecznej w celu dotarcia do jak największej
liczby seniorów i wskazanie im możliwych form podejmowania
aktywności społecznej, kulturalnej czy edukacyjnej. Aktywizacja
jest szczególnie istotna dla osób starszych; przykładem tego jest
szereg pozytywnych skutków jej obecności w życiu seniora. Ma
szczególny wpływ nie tylko na sferę bio-psycho-fizyczną, ale także
na jakość obecnego i przyszłego życia.
Streszczenie
Starość w obecnych czasach stanowi ogromy problem dla polityków, służby zdrowia, ale przede wszystkich dla samych seniorów i ich rodzin. Zwiększająca się liczba osób starszych, brak zastępowalności pokoleń, a w wyniku tego zmieniający się model
rodziny rodzą wiele problemów często prowadząc do poczucia
osamotnienia i samotności osób starszych. Jest ukazanie zjawiska
samotności osób starszych i rosnącej potrzeby afiliacji w tej grupie
osób. Metodę badawczą stanowiła analiza literatury przedmiotu.
Aby skutecznie przeciwdziałać samotności należy zachęcać osoby
starsze do podejmowania wszelkich form aktywności edukacyjnej,
społecznej czy kulturowej. Osoby te powinny być zaangażowane w
działalność takich instytucji jak np. Uniwersytety Trzeciego Wieku
czy Kluby Seniora.
Słowa kluczowe: osoby starsze, samotność, osamotnienie, aktywizacja
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Summary
Loneliness and the need for senior affiliation.
Old age at the present time is a huge problem for policymakers, health care professionals but above all for seniors and their
families. An increasing number of older people, the lack of substitutability of generations, and as a result of the changing model of
the family are born a number of problems, often leading to feelings
of isolation and loneliness of the elderly. The purpose of the work
is the appearance of the phenomenon of the loneliness of the elderly and the growing need for affiliation in this group of people.
The test method was based on the analysis of the literature of subject. In order to effectively combat the loneliness of the elderly
should be encouraged to take all educational activities, social or
cultural. These people should be involved in the activities of such
institutions as for example. List of universities of the third age is the
Senior Clubs.
Keywords: elderly, loneliness, isolation, activation
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Negatywnie o samotności i osamotnieniu osób starszych
1. Definiowanie samotności i osamotnienia
Samotność i osamotnienie to dwa pojęcia, które często używane są zamiennie, choć nie mają takiego samego zakresu1.
Zjawiska samotności i osamotnienia ma swoje podłoże psychiczne i społeczne w zachowaniu jednostek. Samotność jest dolegliwym uwewnętrznionym stanem świadomości konkretnego
człowieka, który przeżywa poczucie dystansu od innych ludzi i
wynikającą z tego tęsknotę do zbliżenia się do wspólnot ludzkich,
relacji dających zadowolenie i nadających sens dalszemu życiu.
Samotność jest następstwem niezaspokajania potrzeby intymności
oraz wynikiem niedostatecznego wzmocnienia społecznego, a
przez to opozycją do społecznego wspomagania. Samotni to ci, którzy potrzebują innych po to, aby się z nimi komunikować i tworzyć
z czasem sprzyjające relacje: od znajomości i pomocy do przyjaźni
po trwałą miłość, akceptację2.
Na podstawie słownika gerontologii samotność to obiektywny
fakt bycia samym, bądź życie w izolacji od innych osób, bez bliskich,
rodziny, przyjaciół czy znajomych3. Natomiast osamotnienie to stan
psychiczny odczuwania braku bliskiej osoby i/lub towarzystwa połączony z poczuciem opuszczenia przez innych ludzi, czyli indywidualne, subiektywne odczuwanie faktu bycia samym. Osamotnienie jest
stanem emocjonalnym, które mogą wywołać rozmaite czynniki, ale
zwykle jest wiązane z izolacją społeczną i/lub emocjonalną jednostki.
Jest również wyrazem rozbieżności między poziomem kontaktów,
jakich człowiek potrzebuje i pragnie, a liczbą rzeczywistych kontakB. Szatur-Jaworska, P. Błędowski, M. Dzięgielewska., Podstawy gerontologii
społecznej, Warszawa 2006, s. 110.
2 S. Kawula, Samotność, [w:] Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej, red. Lalak D., Pilch T., Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa
1999, s. 260-261.
3 A. A. Zych, Leksykon gerontologii, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków
2007, s. 155.
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tów. Jest także doświadczeniem subiektywnym, ponieważ ludzie
mogą być sami, nie czując się osamotnionymi, albo mogą być osamotnieni w tłumie4.
Z kolei Aleksandra Maciarz uważa, że „poczucie osamotnienia jest przykrym stanem psychoemocjonalnym spowodowanym
długotrwałym niezaspokajaniem potrzeby miłości i przynależności.
Jego składowym elementem jest brak poczucia trwałych więzi z
bliskimi osobami”.
Zdaniem Heleny [Znienackiej] Lopata osamotnienie jest „stanem sentymentów i emocji towarzyszących brakowi satysfakcji z
własnej przeszłości, teraźniejszości i przyszłości lub z form relacji
społecznych, jako konsekwencja izolacji emocjonalnej i społecznej”.
Jan Szczepański odróżnia samotność i osamotnienie jako dwa
różne stany i postacie ludzkiego bytowania. Dowodzi on, iż samotność jest wyłącznym obcowaniem z sobą samym, ze swym wewnętrznym światem, natomiast osamotnienia jest brakiem kontaktu z innymi ludźmi oraz z samym sobą. „Osamotnienie więc może
być także wynikiem niemożności schronienia się w samotność swojego wewnętrznego świata, jeżeli nie uczyliśmy się żyć i działać w
tym naszym wewnętrznym świecie. Są ludzie żyjący tylko w świecie zewnętrznych rzeczy i innych ludzi5.
W „Encyklopedii pedagogicznej XXI wieku” możemy znaleźć
inne rozumienie pojęcia „samotność”. Dla określenia tego stanu
warto wymienić i scharakteryzować trzy jego istotne aspekty i rodzaje: samotność społeczną, samotność psychiczną oraz samotność
moralną.
Samotność społeczna, czyli samotność jednostki w ujęciu socjologicznym bywa określana jako samotność fizyczna lub społeczna. Należy rozumieć przez to sytuację charakteryzującą się osłabieniem lub braku więzi naturalnej z innym człowiekiem, życie niejako bardzo luźnym związku ze społeczeństwem lub nawet poza
nim. O samotności społecznej można mówić w trzech przypadkach:
jednostka nie założyła nowej rodziny, jednostka założyła nową rodzinę, ale z czasem związki rodzinne (więź rodzinna) osłabły lub
4
5

642

Tamże, s.113.
J. Szczepański, Sprawy ludzkie, „Czytelnik”( 1987) s. 20-21.

wygasły i nastąpił rozpad, jednostka izoluje się lub jest izolowana
od społeczeństwa. W każdej z tych grup da się wydzielić kilka kategorii osób samotnych. Samotność społeczna może być całkowita
lub cząstkowa. Samotność cząstkowa dotyczy tej grupy osób, u
których brak jest więzi naturalnych (lub są one zaburzone), ale występują kontakty osobiste trwałe z innymi ludźmi. Termin „samotność społeczna całkowita” odnosi się do osób, u których brak więzi
naturalnych łączy się z brakiem styczności osobistych trwałych. Jest
on bliskoznaczny pojęciu „izolacja społeczna” – inaczej brak obecności innych ludzi, brak fizycznego kontaktu. Do grupy tej z pewnością zaliczyliby się w pierwszej kolejności ludzie starzy opuszczeni przez dzieci i mieszkający samotnie. Kontakty ich z innymi
ludźmi są z różnych przyczyn sporadyczne i sformalizowane.
Samotność psychiczna- osamotnienie. Z samotnością społeczną jednostki łączy się jej samotność psychiczna. Związek ten
jednak nie ma cech prostej zależności przyczynowo- skutkowej.
Samotność społeczną można zaobserwować i określić, natomiast
samotności psychicznej nie da się rozpoznać jak zjawiska obiektywnej rzeczywistości społecznej, jest ona bowiem związana ze sferą indywidualnych, subiektywnych odczuć jednostki. Samotność
psychiczną można najprościej określić jako stan braku więzi psychicznej – bliskiego kontaktu z drugim człowiekiem. Bliski kontakt
zaspokaja w dużej mierze potrzebę uznania, wzmaga poczucie
bezpieczeństwa. Biorąc pod uwagę rodzaj kontaktów, z którymi są
utrzymywane6.
W. Łukaszewski wyodrębnił dwie kategorie samotności –
obiektywną i subiektywną. Pierwszym kryterium są kontakty z
innymi ludźmi. Według tego kryterium nie ma ludzi obiektywnie
samotnych, ponieważ każdy utrzymuje jakieś kontakty. Poczucie
osamotnienia zależy od ich rodzaju i osób, z którymi utrzymuje się
styczność. Ważne jest, aby podmiot traktowany był jako autonomiczna osobowość i kontakty były trwałe, powtarzalne. Przelotność i krótkotrwałość nie chroni przed uczuciem samotności. Obojętność uczuciowa wobec ludzi, z którym jednostka kontaktuje się,
T. Pilch, Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, Wydawnictwo Akademickie
„Żak”, Warszawa 2006, Tom V.
6
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pogłębia jej subiektywne odczucie samotności. Drugim kryterium
jest „ obecność w pamięci” innych osób. Najbardziej znaczące są
osoby ważne dla podmiotu i pamiętające o nim przy szczególnych
okazjach. Jeśli tak nie jest, wzmaga się uczucie samotności. Dzieje
się tak również, gdy jednostka nie jest przekonana, że jest w pamięci innych. (drugi poziom samotności). Trzecie kryterium to
„przedmiotowość-podmiotowość”. Jeżeli człowiek jest instrumentem, przedmiotem dla innych, jest wtedy obiektywnie samotny,
może odczuwać wtedy swoją samotność lub nie, w zależności od
przekonania o własnej przedmiotowości7.
Definicja formułuje także tzw. samotność moralną. Do prawidłowego funkcjonowania osobowości, poza zaspokojeniem bliskiego kontaktu, potrzebna jest orientacja sensu życia (swoista filozofia
życiowa). Pozwala ona ukierunkować działania człowieka, niezależnie od jego pozycji wśród ludzi, na cele dalekosiężne, na możliwość zrozumienia i zaaprobowania sensu swoich poczynań. Te
trzy rodzaje samotności mogą wchodzić ze sobą w bardzo różne
relacje. Samotność społeczna, całkowita lub częściowa sprzyja powstawaniu innych rodzajów samotności., jednakże nie przesądza
ich występowania. Podobnie brak stanu samotności społecznej nie
wyklucza zaistnienia samotności jednocześnie. Związki między
tymi trzema rodzajami samotności nie są zatem ani proste, ani jednoznaczne8.
S. Kawula dokonuje innego podziału samotności. Podkreśla
on występowanie tego zjawiska w: osamotnieniu fizycznym (czasowym, przestrzennym), psychicznym, czyli odrzuceniu przez otoczenie (ze strony osób najbliższych: w rodzinie, pracy, grupie rówieśniczej, towarzyskiej, sąsiedzkiej – to swoisty ostracyzm), stan
wyizolowania od zewnętrznych warunków, których człowiek nie
jest w stanie zmienić (np. izolacja więzienna, sytuacja katastrofy i
klęsk żywiołowych)9.
Zdaniem K. Wojtyły pierwotna samotność człowieka wynika z
samej natury człowieka (z człowieczeństwa): samotność wobec BoW. Łukaszewski, Szanse rozwoju osobowości, Warszawa 1984, s. 50.
Pilch, jw. s. 658.
9 Kawula, jw. s. 260-261.
7
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ga i samotność z odniesienia mężczyzny do kobiety10. Odnosząc się
do powyższych definicji, możemy wywnioskować, że samotność
utożsamiana jest z brakiem reakcji międzyludzkich.
2. Liczbowo o problemie samotności i osamotnieniu osób
starszych
W badaniach J. Piotrowskiego z 1960 roku można zauważyć,
iż w Polsce do końca lat sześćdziesiątych XIX wieku samotnie zamieszkiwało 17% osób starszych, przy czym czynnik demograficzny (nadumieralność mężczyzn i ich przeciętnie wyższy wiek w
momencie zawierania związku małżeńskiego) sprawiał, iż dotyczyło to trzykrotnie częściej kobiet niż seniorów płci męskiej11.
Dane United States Census Bureau z 2000 roku wskazują, że w
latach 1990-1999 najwięcej osób powyżej 65 roku życia mieszkało
samotnie w krajach rozwiniętych, takich jak: Dania – 52% kobiet
(K) i 23,3% mężczyzn (M) żyjących samotnie, Niemcy (K- 50,8%),
M-16,9%), Szwecja (K-49,9%, M-25,1%), Czechy (K-47,5%, M-19%),
Finlandia (K-46,5%, M-19,5%), Norwegia (K-44,7%, M-21,3%), Francja K – (40,2%, M-15,3%), Nowa Zelandia (K-21,1%,M-11,2%) i Boliwia (K-15,7%,M-13,2%)12.
Według raportu „Polityka” z 2000 roku w Polsce spośród 2,5
mln gospodarstw jednoosobowych 54,6% tworzyli samotni ludzie
starsi (w tym 43,7% stanowiły kobiety, a 10,9% mężczyźni). Samotni ludzie starsi mieszkali w Polsce głównie w mieście, z gorszą sytuacją materialną oraz znacznie gorszą kondycją psychiczną w porównaniu z osobami żyjącymi w parach lub z krewnymi13.
Z kolei według badań Instytutu pracy i praw socjalnych z 2012
roku w populacji wiekowej 65 lat i więcej najczęściej występującymi formami składu rodzin mieszkających z seniorami były: osoby
mieszkające samotnie (22%) oraz osoba starsza żyjąca ze współmałżonkiem (32,2%). Jedynie w 10,1% przypadkach osoby starsze zaJ. Gajd, Wartości w życiu człowieka, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1997, s174.
11 J. Piotrowski, Miejsce człowieka starszego w rodzinie i społeczeństwie,
Warszawa 1973, s. 438.
12 Zych, jw. s. 155.
13 Raport o samotności, „Polityka” 2000, nr 23.
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mieszkiwały ze swoimi dziećmi i wnukami, a w 8,5% ze swoimi
dziećmi14.
Z badań J. Piotrowskiego z 1960 roku wynika, że osamotnienie
występowało nierzadko - aż 20% badanych deklarowało, że czuje
się często osamotnionym, dalsze 32% odpowiadało „czasem”15 .
Na podstawie danych z projektu PolSenior z 2012 roku 34,5%
kobiet oraz 24,6% mężczyzn w wieku 55-59 lat oświadczyło, iż
„czasami” odczuwa osamotnienie. W grupie osób 75 lat i więcej
takiej odpowiedzi udzieliło już 40,5% kobiet oraz 26,4% mężczyzn.
Natomiast 9,5% respondentów w przedziale wiekowym 55-59%
zadeklarowało, że „często” znajdują się w sytuacji osamotnienia,
gdzie w wieku powyżej 75 lat i więcej - 15% ankietowanych16.
Według J. Picewicz odsetek osób samotnych wzrasta w miarę
upływu lat życia. Wśród mężczyzn w wieku 60-69 lat wdowcy,
rozwiedzeni i kawalerowie stanowią 12%, w wieku 70-79 lat – 22%,
wśród osób 80 lat i starszych – 45%. Odpowiednie dane dla kobiet
są blisko dwukrotnie wyższe a mianowicie wśród kobiet w wieku
60-69 lat -48%, wśród 70-79 lat – 73%, wśród kobiet ponad 80letnich – aż ponad 90%17.
Jak stwierdził J. Rembrowski, poczucie osamotnienia dotyka
w równej mierze dzieci, młodzież i starszych, chociaż z różnych
natężeniem. Doświadczenie samotności wśród dzieci w wieku
szkolnym kształtuje się w granicach 10% populacji, studentów
pierwszych lat studiów 20%, a osób starszych około 50% i więcej18.
Natomiast badania prowadzone wśród berlińskich seniorów
ukazane w „Social relationships in old age” wskazują bowiem, że
efekt wieku jest przede wszystkim widoczny przez związek wieku
z aktywnością społeczną, przy czym to nie występowanie wymiany
instrumentalnej (wymiana zasobów materialnych, dary czasu i
Instytut pracy i spraw socjalnych, Warszawa 2012.
Piotrowski, jw. s. 438.
16 B. Szatur-Jaworska, Formy życia rodzinnego ludzi starych, „Polityka
Społeczna”, numer specjalny(2011), s. 12–17.
17 J. Picewicz, Samotność i osamotnienie ludzi starych, [w:] Danecki J., RyszKowalczyk B., red. Kwestie społeczne i ktytyczne sytuacje życiowe u progu lat
dziewięćdziesiątych, Warszawa 1994 .
18 J. Rembrowski, Samotność, Gdańsk 1992.
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przestrzeni) warunkuje poczucie osamotnienia, lecz zakłócenia w
przebiegu wymiany uczuciowej, kontaktu emocjonalnego z innymi19 .
W badaniach J. Piotrowskiego można zauważyć wyraźne
związki pomiędzy płcią i stopniem sprawności psychofizycznej.
Kobiety częściej - wskutek zapewne częstszej samotności – doświadczały osamotnienia niż starcy płci męskiej, jednostki o znacznym stopniu upośledzenia sprawności zaliczały się dwukrotnie
częściej do kategorii osamotnionych niż osoby sprawne w zakresie
samoobsługi. Dodatkowo Piotrowski skonstatował, że osoby
mieszkające samotnie częściej odczuwają osamotnienie niż te
mieszkające z dziećmi, te ostatnie zaś częściej niż jednostki mieszkające z innymi osobami, co wskazuje, iż dzieci nie są z punktu widzenia zabezpieczenia przed poczuciem osamotnienia tak ważne
jak żyjący współmałżonek. Tym niemniej seniorzy deklarujący częste kontakty ze swymi dziećmi byli osobami w mniejszym stopniu
dotkniętymi osamotnieniem w porównaniu z tymi o rzadszej łączności z potomstwem20.
Z kolei według badania przeprowadzone przez Fundację „Ja
Kobieta” ukazują, że na ryzyko osamotnienia bardziej narażone są:
kobiety, osoby z wykształceniem podstawowym i niższym, renciści, mieszkańcy wschodniego regionu Polski, osoby ubogie i osoby
mieszkające samotnie. Czynniki te nakładają się na siebie, a za modelowy przykład osoby osamotnionej można uznać kobietę z wykształceniem podstawowym, mieszkającą samotnie na wsi we
wschodnim regionie Polski i utrzymującej się z renty21.
Na ryzyko osamotnienia mniej narażeni są: mężczyźni, osoby
z wykształceniem zawodowym lub wyższym, osoby aktywne zawodowo, mieszkańcy miast powyżej 500 tysięcy osób, osoby niemieszkające samotnie. Czynniki te, podobnie jak w przypadku
osób osamotnionych, częściowo nakładają się na siebie, a typowym
M. Wagner, Y. Schuetze, F. R. Lang, Social relationships in old age, [w:] Baltes
P.B., Mayer K.U. ,red. The Berlin Aging Study. Aging from 70 to 100, Cambridge
University Press, Cambridge 1999, s. 282-301.
20 Piotrowski, jw. s. 438.
21 P. Kubicki, M. Olcoń-Kubicka, Osamotnienie osób starszych w Polsce-skala,
przejawy oraz sposoby przeciwdziałania zjawisku, 2010, TOM 8, s. 132.
19
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przedstawicielem grupy osób zintegrowanych społecznie jest wykształcony, aktywny zawodowo mężczyzna mieszkający w dużym
mieście i prowadzący z partnerką wspólne gospodarstwo domowe22.
3. Przyczyny samotności i osamotnienia
Osoby starsze są często narażone na poczucie samotności.
Warto zastanowić się głębiej nad przyczynami i naturą tego problemu, żeby zrozumieć go lepiej i móc podjąć bardziej adekwatne
działania służące zapobieganiu temu zjawisku23.
Polscy seniorzy to specyficzna grupa populacji, podatna na
osamotnienie. Doświadczona bolesną okupacją, a później tworzeniem kwestionowanej dziś koncepcji organizacji państwa i gospodarki. Odbudowując kraj z wojennych zniszczeń, wielokrotnie rezygnowali z własnych aspiracji, a marzenia o lepszym życiu wciąż
musieli odkładać na przyszłość. Transformacja ustrojowa po 1989
roku spowodowała, że młodzież i dorośli w wieku produkcyjnym
zaczęli żyć w nerwowym pośpiechu, nie zwracając uwagi na starsze pokolenie. Gwałtowne zmiany w gospodarce, technice, polityce
spowodowały ich dyskryminację, pogorszenie sytuacji materialnej,
zrodziły niejednokrotnie poczucie krzywdy, osamotnienia, frustracji, złamania. Zlikwidowano wiele zakładów pracy, w których kiedyś pracowali. Wszystko to spowodowało, że osoby starsze często
znalazły się na marginesie życia społecznego, poczuły się zagubione, może niepotrzebne a często osamotnione24.
Samotność ludzi starszych spowodowana jest w dużej mierze zanikiem modelu rodziny wielopokoleniowej, gdzie starsi jej członkowie
znajdowali swe naturalne miejsce praz szacunek należny ich wiekowi i
doświadczeniu. Dziś ludzie starsi mieszkają najczęściej oddzielnie, pozbawieni przysługującemu im z racji przynależności do rodziny miejsca we wspólnym domu, zapewniającym przede wszystkim interpersonalne więzi międzypokoleniowe. Tracą kontakt z pokoleniem, które
Tamże.
P. Dąbrowska, Samotność osób starszych i sposoby jej przeciwdziałania,
„Kwartalnik naukowy” 2/6 (2011), ISSN 2082-7067.
24 A. Mielczarek, Samotność i osamotnienie ludzi starszych w placówkach
opiekuńczych, „Praca Socjalna” 4 (2006), s. 27.
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reprezentuje teraźniejszość i przyszłość. Pod tym względem czują się
samotni nawet mając współmałżonka. Poczucie samotności pogłębia
się, kiedy żyją w pojedynkę i nie znajdują sobie pary, a już szczególnie
wzrasta, gdy współmałżonek nie żyje25.
Utrata kontaktu z młodymi spowodowana jest między innymi
przez sposób, w jaki sposób się ich traktuje i podejściem do problemu starości. Już sam podział ludzi w kategorii wytwórczości na
produkcyjnych i nieprodukcyjnych kryje w sobie duże niebezpieczeństwo deprecjonowania wartości ludzi starych. Przestali być
traktowani jako nosiciele kultury. Starość nie jest już źródłem spokojnej refleksji, mądrości życiowej, dumy i godności człowieka, a
wręcz przeciwnie – niesie poczucie zagrożenia i inteligencji – zapomina się o starych, ich zasługach w wychowaniu wnuków, o
udziale w życiu społecznym, o ich mądrości i doświadczeniu życiowym26.
W słowniku gerontologii może znaleźć następujące przyczyny
samotności osób starszych: śmierć współmałżonka, złą sytuację
materialną oraz upadek sił fizycznych i psychicznych, uniemożliwiające zmianę środowiska zamieszkania, nawiązanie kontaktów
lub trwalszych więzi, ale często również opuszczenie przez dzieci,
wnuków, krewnych lub sąsiadów27.
Z kolei S. Kawula uważa, że przyczyną osamotnienia osób
starszych jest najczęściej śmierć współmałżonka, zła sytuacja materialna oraz upadek sił fizycznych i psychicznych, uniemożliwiające
zmianę środowiska zamieszkania i nawiązania kontaktów, ale ,
jakże często, także – opuszczenie przez dzieci, wnuki, krewnych i
sąsiadów. Pozostałe wówczas zamknięcie się w sobie i bierne trwanie. Mieszkanie samotnych ludzi pozbawione są specyficznej, rodzinnej atmosfery, jaka powstaje w wyniku bliskich, bezpośrednich
kontaktów między małżonkami, między rodzicami i dziećmi. W
mieszkaniu jest cisza i atmosfera pozornie spokojnej- pustelniczej
egzystencji28.
A. Toynbee, Człowiek wobec śmierci, Warszawa 1973.
W. Łukaszewski, Szanse rozwoju osobowości, Warszawa 1984, s. 121.
27 Zych, jw. s. 155.
28 Kawula, jw. s. 260-261.
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Jak twierdzi J. Gieles prawie każdy człowiek doświadcza samotności na skutek niedostatecznego przygotowania się do przejścia na emeryturę. Chociaż na ten temat posiada wiedzę, to brakuje
świadomości jak różne od aktywności zawodowej jest życie na
emeryturze. Na poczucie osamotnienia mogą mieć wpływ zmiany
ról społecznych w rodzinie, związane z opuszczeniem domu przez
dzieci. Także presja odnosząca się do wydajności pracy w wieku
starszym: starszy człowiek obawia się, że zmniejszające się jego
możliwości psychofizyczne i intelektualne spowodują spadek
atrakcyjności. Do izolacji społecznej może doprowadzić konieczność zmiany miejsca zamieszkania, czy kalectwo, znacznie ograniczające możliwość przemieszczania się. Osamotnienie może być
spowodowane problemami zdrowotnymi: diagnozą nowotworu,
nietrzymaniem moczu, pojawienie się choroby, która może doprowadzić do niepełnosprawności. Również osłabienie sił intelektualnych, kłopoty z pamięcią, nasilająca się depresja i stany lękowe,
czasami zmiany w wylądzie zewnętrznym, mogą wpłynąć na poczucie osamotnienia29.
Warto zwrócić tutaj uwagę, że starość prawie zawsze wiąże
się z chorobą. 80% osób, które ukończyły 60 rok życia cierpi co
najmniej na jedną chorobę somatyczną, a u większości z nich
stwierdza się kilka przewlekłych schorzeń, wymagających opieki
medycznej30.
Badacz I. Mortenson w odpowiedzi na pytanie, co warunkuje
samotność u osób starszych, wymienia między innymi następujące
przyczyny tego zjawiska: samotność kulturową, samotny styl życia,
utratę najbliższych, świadomość nieuchronnej śmierci31.
Czynniki kulturowe wyłaniają się najczęściej, gdy z powodu
złego stanu zdrowia starsza osoba musi zamieszkać w domu pomocy lub innej instytucji opiekuńczej. Musi się ona wówczas dostosowywać do innych zwyczajów, porządku dnia, czy chociażby
J. Gielas, Samotność starego człowieka, „Wspólne Tematy”, 6 (1999), s. 25.
K. Broczek, Człowiek w wieku podeszłym z perspektywy geriatrycznej.
Konferencja opieki długoterminowej : niepełnosprawność wyzwaniem do współpracy
interdyscyplinarnej”, Toruń 2003, s. 58.
31 I. Muchnicka-Djakow, Czas wolny w klubie seniora, Warszawa 1984, s. 63.
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kuchni. Do tej grupy czynników zaliczyć można również samotność moralną, która objawia się wyobcowaniem związanym z wartościami i tradycjami, które nie znajdują swojego poparcia w otoczeniu. Przykładowo taka sytuacja może się zdarzyć, gdy starsza
osoba zależna jest od innych osób, np. dzieci lub opiekunek w domu pomocy, do których musi się dopasować.
Wyróżniono także styl życia. Należy podkreślić, że bycie singlem
nie musi przekształcić się w samotność i osamotnienie, ale jednak
prawdopodobieństwo wystąpienia takich konsekwencji jest duże w
grupie osób, która przyjęła taki styl życia. Jak pokazują badania nad
satysfakcją życiową u osób starszych, największy procent osób niezadowolonych życiowo występuje właśnie w tej grupie32.
W kontekście wdowieństwa (i nie tylko) należy podkreślić istotność kontaktów rodzinnych. Zdaniem I. Mortenson’a wsparcie od
najbliższych daje najwięcej sił i stymulacji do dalszego życia. Bliskość
jest przeciwieństwem samotności. Ważna rolę w poczuciu bliskości
odgrywają stosunki z dziećmi. Wpływają one na samopoczucie, satysfakcję z życia i ogólny wynik tzw. bilansu życiowego. Negatywna
ocena stosunków z dziećmi wpływa na brak satysfakcji z życiowych
dokonań oraz w dużym stopniu na brak satysfakcji z życia33.
Zjawiskiem wartym zauważenia jest „sprzężenie zwrotne”
między chorobą a samotnością. Nie tylko choroba jest przyczyną
samotności, ale i samotność uważana jest przez geriatrów za przyczynę chorób okresu starości. Osoby starsze, samotnie zamieszkujące swoje domy, rzadko są zdrowe. Zazwyczaj cierpią one na tzw.
Choroby „w starości”, czyli głównie choroby metaboliczne i cywilizacyjne, do których należy m.in. choroba zwyrodnienia stawów,
cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, osteoporoza, problemy ze wzrokiem i słuchem. Zaniedbywanie tych chorób powoduje ich pogłębianie się. Starsze osoby nie są już tak zaradne i mobilne jak kiedyś.
Dlatego potrzebna jest im osoba, która zajęłaby się doglądaniem,
zgodnie z zaleceniami lekarskimi, systematycznego wykupywania
i przyjmowania leków, stałą kontrolą lekarską itp. Przykładem tego
M. Halicka, Satysfakcja życiowa ludzi starych: studium teoretyczno-empiryczne,
Białystok 2004, s.333.
33 Tamże.
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jest sytuacja, gdy starsza osoba, chora na cukrzycę, zapomina o
przyjęciu insuliny, co w konsekwencji może doprowadzić do zapaści i zgonu34.
Kolejna grupa czynników podana przez Mortensona to świadomość nieuchronnej śmierci. Poczucie samotności może być tym
większe, im bliżej znajduje się koniec życia, a perspektywy na przyszłość już nie ma. Starszy człowiek koncentruje się przede wszystkim
na teraźniejszości i przeszłości. Taką zmianę w myśleniu psychologowie nazywają „zmianą horyzontu czasowego”. Charakterystyczne
dla osób starszych jest poczucie, że „coś się wypełniło”, „dokonało”.
Tłumaczy to duże przywiązanie osób starszych np. do wystroju
mieszkania czy konkretnych przedmiotów, z którymi senior jest
związany. W skrajnych sytuacjach brak myślenia o przyszłości prowadzi do zaniedbania zdrowia. Znamienny jest też brak celów. Ludzie starsi raczej negatywnie myślą o swojej przyszłości (ponieważ nie
będzie ona długa) i nie wybiegają daleko ze swoimi planami35.
4. Skutki samotności i osamotnienia osób starszych wiekiem
Samotność w starości przybiera różną postać. Niekiedy jest tylko
stanem przejściowym i wtedy zwykle niegroźnym etapem. Kiedy
indziej przeradza się w postępujące odłączenie od normalnego życia.
Szczególnie niebezpieczne jest świadome, pogłębiające się i długotrwałe wycofanie się seniora z życia. Jest to dowód braku zaufania do
siebie i do bliźnich, skutek zaniku kontaktów socjalnych. Osamotnienie wpływa niekorzystnie na osobowość samego „ emigranta wewnętrznego”, żyje się mu gorzej pod każdym względem36.
Psycholog prof. J. Cacioppo przekonywał, że konsekwencje
samotności w wieku dojrzałym są dramatyczne. Brak przyjaciół
zwiększa ryzyko przedwczesnej śmierci aż o 19 proc. po 50 roku
życia. Poczucie izolacji od innych wpływa na nasz sen, podnosi
ciśnienie krwi, zwiększa poziom kortyzolu (hormonu stresu), zaburza ekspresję genów związanych z pracą układu odpornościowego,
34 J. Twardowska-Rajewska, Samotność jako czynnik etiologiczny chorób okresu starości
[w:] Przeciw samotności, red. Twardowska – Rajewska J., Poznań 2005, s.62.
35 Dąbrowska, jw.
36 Gielas, jw. s. 21.
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zwiększa ryzyko depresji i ogólnie obniża samopoczucie. Pogarszają się również funkcje poznawcze - pojawiają się objawy podobne
do otępiennych37.
Samotność jest poważnym zagrożeniem dla ludzi starych. Co
raz więcej ludzi z racji samotności odbiera sobie życie. Zdesperowany człowiek dochodzi do wniosku, że jego problemy może rozwiązać jedynie śmierć. Większość tych samobójstw można by było
uniknąć, gdyby seniorzy znaleźli u innych ciepło i zrozumienie.
Psychologowie alarmują, że zjawisko samobójstw 15.śród osób w
podeszłym wieku będzie się nasilać, wzywają zatem społeczeństwo
do podjęcia wszelkich środków medycznych i prawnych, by temu
zapobiec38.
Osgood podaje, że częstość samobójstw u osób 65-letnich i
starszych jest o 50% większa niż w wieku 15-24 lat. Jest też wyższa
niż w całej populacji. Wzrasta ona systematycznie szczególnie
wśród mężczyzn w okresie całej starości. Analizując dane statystycznie, można stwierdzić, że wraz z wiekiem maleje liczba prób
samobójczych, a rośnie liczba samobójstw dokonanych39.
Depresja u starszych jest dużym wyzwaniem, szybciej wkradają się nie tylko choroby lecz także alkohol, narkotyki lub lekomania40.Występują także takie objawy depresji jak np.: smutek ,
utrata masy ciała, apetytu , zaburzenia snu, trudności w zasypianiu, lub całodzienna senność , zwiększenie spożycia alkoholu a
nawet narkotyków czy innych leków , opuszczenie lub utrata zainteresowań; np. hobby lub innych rozrywek , zapisy na wypadek
śmierci, myśli samobójcze lub próby samobójstwa, wycofanie się z
życia i inna izolacja społeczna, niechęć do opuszczenia domu czy
utrata własnej wartości, obawy bycia ciężarem, uczucie bycia nicością, wstręt do samego siebie41.
M. Kossobudzka, Samotność zabija starsze osoby dwukrotnie częściej niż
otyłość, Gazeta Wyborcza, 2014.
38 K. Baumann, Problemy aktów samobójczych wśród osób w starszym
wieku, „Gerontologia Polska”, tom 16/2 (2008), s. 83.
39 Baumann, jw. s. 83.
40
http://www.vismayamaitreya.pl/naturalne_leczenie_depresja_u_starszych_ludzi_cz3.html, 14. 10.2014.
41 Tamże.
37

653

5. Przeciwdziałanie samotności i osamotnienia seniorów
Każdy z nas należy, a przynajmniej ma taką potrzebę, by być
włączonym w różne grupy, czy społeczności. Należymy do rodziny, grona znajomych, czy przyjaciół, stanowimy cząstkę narodu i
społeczeństwa, wchodzimy do jakiejś grupy zawodowej, organizacji politycznej, społecznej czy religijnej. Taka chęć przynależności
jest zakodowana w naturze ludzkiej. Jeżeli człowiek czuje się jakoś
wyłączony z tych różnych grup, czy społeczności, brak mu wystarczających dowodów na to, że inni chcą go tam mieć, wtedy czuje
się niechciany, niepotrzebny, odrzucony w efekcie –samotny42.
Przezwyciężenie zjawiska samotności i poczucia osamotnienia
może dokonywać się głównie poprzez grupową terapię psychospołeczną, uczestnictwo w grupach wsparcia i rekonstrukcji życia rodzinnego ( także w obrębie rodziny szerszej). Chodzi o umiejscowienie się w korzystnej dla jednostki sieci wsparcia społecznego, w
łączenie się w społeczną „spiralę życzliwości” oraz o ukształtowanie zdolności do nabycia samym43.
Wśród sposobów na walkę z wykluczeniem odgrywają rodzina i bliscy, którzy często nie zdają sobie sprawy, że jeden telefon
bądź wizyta potrafi dodać osobie starszej energii na przetrwanie
długich, samotnych chwil. Kolejnym istotnym czynnikiem są znajomi i przyjaciele, którzy mogą być dodatkowym, a często jedynym
wsparciem dla osoby starszej. Zdaniem lokalnej polityki społecznej
jest przede wszystkim stworzenie warunków do integracji społecznej osób starszych w ramach społeczności lokalnej, a istotnym elementem tworzenia tych warunków jest ograniczenie barier architektonicznych. Od rozwiązań instytucjonalnych zależy też przede
wszystkim los osób niesamodzielnych, które skazane na przebywanie we własnym domu, przy minimalnym wsparciu otoczenia
zewnętrznego są w zasadzie skazane na osamotnienie i izolację
społeczną44.
42 A. Mielczarek, Samotność i osamotnienie ludzi starszych w placówkach
opiekuńczych, „Praca Socjalna” 4 (2006), s. 27.
43 Kawula, jw. s. 262.
44 M. Olcoń-Kubiska, P. Kubicki, Osamotnienie osób starszych w Polsce – skala,
przejawy oraz sposoby przeciwdziałania zjawiska, 8 (2010), s. 137.
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Kolejnym sposobem na walkę z samotnością i osamotnieniem
osób starszych wiekiem są organizacje takie jak Uniwersytet Trzeciego Wieku. Jego podstawowym celem jest przede wszystkim
włączenie osób starszych do systemu kształcenia ustawicznego
oraz ich aktywizacji intelektualnej, psychicznej, społecznej i fizycznej. Jedną z funkcji tej placówki jest kompensowanie braków w
wykształceniu, wiedzy, która służy lepszemu funkcjonowaniu w
szybko zmieniającej się rzeczywistości, oferując np. zajęcia z obsługi komputera czy naukę języków obcych. Tym samym przeciwdziała ona wykluczeniu społecznemu uczestników oraz pomaga w
relacjach międzypokoleniowych, gdzie często barierą jest brak porozumienia i brak wspólnych tematów. Poza tym uniwersytet organizuje różnego rodzaju zajęcia związane z zainteresowaniami,
takie jak zespół wokalny lub warsztaty malarskie. Dodatkowo organizuje wyjścia do teatru, kina, muzeów, na koncerty, itp. UTW
pełni nieocenioną rolę terapeutyczną dla swoich słuchaczy: wspiera
w radzeniu sobie z kryzysami, aktywizuje oraz przeciwdziała marginalizacji i samotności45.
Następnymi organizacjami, które zapewniają czas seniorom są
tak zwane „ Kluby seniora”. I. Muchnicka-Djakow wymienia cztery
podstawowe funkcje klubu seniora:
• Funkcja psychoterapeutyczna – ułatwia czas przejścia na
emeryturę i radzenia sobie z kryzysami z tym związanymi
• Funkcja kompensacyjna – uzupełnia braki w kontaktach
społecznych
• Funkcja integracyjna
• Funkcja adaptacyjna - przystosowuje do zmian w warunkach
życia
Klub Seniora swoim wielowymiarowym zakresem działania
również przeciwdziała samotności i osamotnieniu osób starszych.
Powstają też grupy samopomocowe, które wspierają się w codziennych i niecodziennych problemach46.

R. Koźniecznej-Woźniak, Edukacja seniorów sposobem na samotność [w:] Przeciw samotności, red. Twardowskiej-Rejewskiej J., Poznań 2005, s. 111.
46 Muchnicka-Djakow, jw. s. 63.
45
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Warto podkreślić także istnienie wolontariatu wśród osób
starszych. Wolontariat osób starszych jest sposobem aktywnego
uczestnictwa w życiu społecznym i lokalnym. Jest działanie na
rzecz ludzi potrzebujących, które daje uczucie użyteczności i satysfakcji z czynienia nawet drobnych czynności. Starsi wolontariusze
swoją postawą i chęcią pracy pokazują, że potrzeba umiejętności
dawania siebie innym tkwi w każdym człowieku, bez względu na
wiek47.
Przykładem może być projekt „Latające Babcie”, w którym to
starsze wiekiem panie i panowie piszą bajki i wierszyki dla dzieci a
następnie reżyserują i wystawiają na ich podstawie spektakle w
szpitalach, szkołach, bibliotekach czy domach dziecka.
Istnieją także programy mające na celu poprawić więzi międzypokoleniowe. Przykładem może być wolontariat ”Wiek seniora
a wigor juniora” realizowany w Rudniku nad Sanem.
Projekt obejmował kilka działań, m. in. zajęcia „nordicwalking” dla seniorów pod okiem
instruktora, wystawy tematyczne, prezentujące pasje osób
starszych (np. malarska, rzeźbiarska czy wędkarska), spotkania dla
międzypokoleniowe poświęcone tradycjom związanym harcerstwem, walką niepodległościową czy zwyczajami bożonarodzeniowymi. W spotkaniach udział brały dzieci i młodzież, a prezentacji dokonywali seniorzy. Osoby starsze miały też możliwość udziału w zajęciach „Komputer dla seniora”, w ramach których poznawali tajniki obsługi komputera i korzystania z Internetu48.
Udział osób starszych w wolontariacie może mieć charakter
doraźny, indywidualny oraz zorganizowany. Pomoc indywidualna
jest udzielana osobom najbliższym, sąsiadom, znajomym w zależności od potrzeb. Zorganizowane formy pomocy realizowane są w
ramach różnych instytucji, organizacji kościelnych i świeckich,
stowarzyszeń, m.in. Caritasu, Fundacji św. Brata Alberta, Polskiego
M. Dzięgielewska, Wolontariat ludzi starszych (na przykładzie wolontariuszy w
regionie łódzkim), [w:] Starzenie się a satysfakcja życia, red. S.Steuden, M. Marczuk,
Lublin 2006, s. 267.
47

48

http://lokalnepartnerstwa.org.pl/file/fm/BIBLIOTEKA/manuale/Aktywizacja
_spoleczna_osob_starszych.pdf, dostęp: 14.10.2014.
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Czerwonego Krzyża, Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, Towarszystwa Dobroczynności, Akcji Katolickiej49.
Z danych uzyskanych w 2000 roku w US Cenzus wynika, że
42% w wieku 65-74 lata, oraz ponad 26% osób powyżej 75 roku życia uczestnicy w różnych formach w aktywności społecznej na zasadzie wolontariatu.
Podsumowanie
Od połowy XX wieku notujemy zjawisko gwałtownego starzenia się społeczeństw. Z danych szacunkowych wynika, że w
2020 roku ogólna liczba ludzi starych osiągnie powyżej 1 mld, co
będzie stanowić około 30% całej populacji50.
Naukowcy dostrzegają także rosnące tempo życia osób młodych, które spowodowało, iż starsze pokolenie zaczęło znajdować
się na marginesie życia społecznego, czując się zagubionymi i niepotrzebnymi. Sprzyja to zjawiskom samotności i osamotnienia, które powodują m.in. zaburzenia snu, zwiększenie ciśnienia krwi, czy
podnoszenie poziomu kortyzolu. Jednak należy tutaj zwrócić uwagę na występującą u ludzi depresją, a co za tym idzie późniejsze
próby samobójcze i śmierć, którym można było zaradzić.
Dlatego należy zachęcać osoby starsze wiekiem do różnej
formy aktywności, które mogą im pozwolić na realizację życiowych
zadań, wykorzystywać twórczy potencjał osobowy, a także przekraczać ograniczenia związane ze stanem zdrowia, sytuacją osobistą i społeczną. Niewątpliwie czynnikiem motywującym do aktywności jest potrzeba własnego rozwoju, ale nade wszystko dostrzeganie potrzeb i troska o innych ludzi51. Przytaczając słowa E. Hemingway: „Starość nie jest wielkim nieszczęściem, jeśli się weźmie
pod uwagę tę drugą ewentualność”.
Streszczenie
W literaturze przedmiotu znajdują się doniesienia potwierdzające, iż samotność i osamotnienie może być przyczyną problemów
S. Steuden, Psychologia starzenia się i starości, Warszawa 2011, s.99.
Dzięgielewska, jw. s. 267.
51 Steuden, jw. s.99.
49
50
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zdrowotnych, społecznych czy emocjonalnych występujących u osób
starszych. Celem pracy jest zwrócenie uwagi na problem osamotnienia osób starszych, wskazanie przyczyn, konsekwencji oraz możliwości radzenia sobie z samotnością przez osoby starsze. Podstawą jest
analiza dostępnej literatury dotyczących samotności i osamotnienia.
Stwierdzono, że samotność i osamotnienie może mieć negatywny
wpływ na zdrowie osób starszych wiekiem. W związku z powyższym istnieje potrzeba rozprzestrzeniania informacji na temat zagrożeń związanych z samotnością i osamotnieniem osób starszych oraz
możliwe działania interwencyjne, które będą zapobiegały występowaniu tym zjawiskom w życiu seniorów.
Słowa kluczowe: samotność, osamotnienie, osoby starsze
Summary
Negatively about solitude and loneliness of the elderly.
In literature of subject there are item reports confirming that
loneliness and isolation can cause health , social or emotional problems to older people. The aim of the work is to draw attention to
the problem of loneliness of the elderly people, an indication of the
causes, consequences and the possibilities of coping with loneliness
by older people. Basic thing is the analysis of available literature
concerning the solitude and loneliness. It was found that loneliness
and isolation may have a negative impact on the health of older
persons. In the light of the above, there is a need to spread information about the risks associated with loneliness and possible interventions that will prevent the occurrence of such phenomena in the
lives of seniors.
Keywords:, loneliness, isolation, elderly
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Urszula Maja Krzyżanowska (UMCS)

Samotność a śmierć
Wprowadzenie
Zarówno samotność, jak i śmierć są uniwersalnymi doświadczeniami człowieka. Mają one wymiar aksjologiczny, czyli nie pozostają dla człowieka obojętne, podlegają wartościowaniu, wymuszają zajęcie określonej postawy, prowokują pytanie o sens. Co
również łączy te dwie kategorie, to zaliczanie się do sytuacji granicznych oraz do doświadczeń ściśle indywidualnych. Punktem
wspólnym dla samotności i śmierci może być też pojmowanie ich
jako zła1.
Niniejszy artykuł ma na celu nakreślenie relacji samotności i
śmierci jako ważnych dla człowieka wydarzeń egzystencjalnych
oraz wykazanie, że szeroko rozumiane doświadczenie śmierci może być doświadczeniem samotności. Poruszana problematyka jest
szczególnie istotna ze względu na implikacje praktyczne. Rozważania monoseologiczno-tanatologiczne mogą być przydatne w
określaniu form pomocy umierającym i osieroconym, a także w
przygotowywaniu do umierania – naszych bliskich oraz nas samych. Przestrzeniami wspólnymi dla samotności i śmierci będą
choroba, starzenie się i starość, proces umierania, stan osierocenia i
czas żałoby.
1. Wieloznaczność pojęć samotności i śmierci
Problematyczność w określaniu relacji samotności i śmierci
polega w głównej mierze na niejednoznaczności obu pojęć. Wielość
znaczeń słowa „samotność”, jak i ilość wymienianych jej rodzajów
oraz wyrazów bliskoznacznych, stanowi utrudnienie w rozpatrywaniu zagadnienia. Najczęściej rozróżnia się pojęcia samotności i
osamotnienia. Spotkać można tu trzy postawy badaczy. W przy1 Zob. I. Ziemiński., Zagadnienie śmierci w filozofii analitycznej, TN KUL, Lublin
1999, s. 141-177 oraz Domeracki P., Zła samotność. W kręgu malistycznych koncepcji
samotności [w:] Koncepcje i problemy filozofii zła, red. M. Jaranowski, R. Wiśniewski,
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2009, s. 139-164.
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padku pierwszej uznaje się, że terminy te znaczą właściwie to samo
i w związku z tym można traktować je jako synonimy. W drugiej
traktuje się je jako terminy spokrewnione, ale jednak odmienne. W
trzeciej natomiast wnosi się, że są to dwa różne terminy. Jeśli odróżnia się od siebie te pojęcia, to najczęściej jedno niesie ze sobą
znaczenie pozytywne, drugie – negatywne.
Umownie można przyjąć podział na następujące rodzaje samotności: fizyczną, psychiczną (emocjonalną), społeczną, moralną, ontologiczną, metafizyczną. Samotność fizyczna wiąże się z fizycznym
odosobnieniem, oddaleniem od innych, izolacją. Nie musi jednak powodować poczucia osamotnienia, czyli samotności psychicznej, wynikającej z braku poczucia więzi z innymi, będącej wewnętrznym
przeżyciem. Samotność społeczna byłaby brakiem powiązań społecznych i doświadczenia społecznego, doświadczenia wspólnoty. Samotność moralną można rozumieć albo jako „poczucie braku związku z wartościami, symbolami i wzorami: wewnętrzną, duchową
pustkę”2 lub jako „poczucie osamotnienia człowieka związane z jego
poglądami, wyznawanymi wartościami”3.
Samotność ontologiczna lub też samotność istnienia „dotyczy
kręgu jeszcze bliższego nam samym, naszego własnego indywidualnego istnienia. […] Samotność nie jest pierwotnie zerwaniem
więzi z innymi, gdyż jest wcześniejsza od jakichkolwiek więzi, czy
też ich zerwania”4. Ten rodzaj samotności wypływa zatem z odrębności i niepowtarzalności jednostki ludzkiej. „Wynika z własnego i
nikomu nieprzekazywalnego związku ze swoim istnieniem. Jesteśmy samotni przez to, że jesteśmy. Im ktoś bardziej jest sobą »samym«, tym bardziej jest »samotny«”5. Samotność metafizyczna natomiast to samotność człowieka wobec bezmiaru świata, przestrzeni i czasu, wynikająca z faktu jego przemijalności. Wiąże się z tym,
że sami musimy przekraczać granicę czasu6.

T. Gadacz., O umiejętności życia, Znak, Kraków 2004, s. 105.
A. Sidorczyk, M. Halicka, Samotność i osamotnienie [w:] Przemoc wobec ludzi starych,
red. M. Halicka, J. Halicki, Temida 2, Białystok 2010, s. 142.
4 Gadacz,., dz.cyt., s. 105.
5 Tamże, s. 106.
6 Zob. tamże, s. 101.
2
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Pojęcie śmierci także stwarza problemy definicyjne. „Śmierci
nie można zdefiniować, ponieważ oznacza ona ostateczną pustkę,
nieistnienie, które, absurdalnie, wszelkim bytom nadaje istnienie”7.
Słowom Zygmunta Baumana o niedefiniowalności śmierci zaprzecza jednak liczba istniejących propozycji objaśnienia znaczenia tego
pojęcia. Próby zrozumienia zjawiska śmierci na przestrzeni czasu
podjęły niemal wszystkie dziedziny wiedzy. Różnorodność perspektyw – filozoficznych, religijnych, medycznych – z jednej strony
pogłębia refleksję nad problemem śmierci, z drugiej jednak wprowadza chaos, ponieważ każda z dyscyplin posługuje się innym językiem i metodami. Należy także zwrócić uwagę na rozróżnienie
pomiędzy kryterium a definicją śmierci. Nauki biomedyczne wyłaniają właściwie kryteria śmierci, natomiast definicje (wraz z ich
właściwymi implikacjami) proponują raczej dziedziny takie, jak
filozofia (w tym bioetyka) oraz teologia.
Śmierć najprościej ująć jako koniec życia człowieka. Co jednak
oznacza „koniec życia”? Często uznaje się za to ustanie procesów
życiowych organizmu. Odróżnia się także umieranie od śmierci.
Umieranie najczęściej traktuje się jako proces, śmierć jako zdarzenie
punktowe. Jednak osiągnięcia nauk biomedycznych pozwalają zakwestionować to rozróżnienie. „Tradycyjnie, śmierć rozumiana jest
jako całkowite ustanie funkcji narządów krytycznie istotnych dla
organizmu jako całości. Oznacza to pojmowanie organizmu jako
funkcjonalnie połączonych układów (systema), nie zaś jako sumy
pojedynczych elementów”8. Zatem, choć śmierć może być postrzegana jako zdarzenie punktowe w kontekście biograficznym, to w
świetle współczesnej wiedzy medycznej jest ona procesem9. Śmierć
jest zjawiskiem dysocjowanym10, to znaczy, że jest procesem poleZ. Bauman., Śmierć i nieśmiertelność. O wielkości strategii życia, przeł. N. Leśniewski, PWN, Warszawa 1998, s. 6.
8 R. Roczeń., Historia i idee neurocentrycznych koncepcji śmierci człowieka.
„Otwarte Referarium Filozoficzne” 2010, t. 3, s. 5.
9 Tamże.
10 Kryteria i sposób stwierdzania trwałego nieodwracalnego ustania czynności mózgu ustalone przez specjalistów z dziedzin medycyny: anestezjologii i intensywnej terapii, neurologii, neurochirurgii oraz medycyny sądowej, Załącznik do obwieszczenia
Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2007 roku.
7
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gającym na niejednoczasowym zanikaniu funkcji poszczególnych
układów. Powszechnie używane jest także pojęcie śmierci naturalnej, która jest utożsamiana ze śmiercią ze starości. Śmierć naturalna
ma stanowić opozycję do śmierci przedwczesnej (powodowanej na
przykład chorobą, wypadkiem, wojną)11.
Poruszyć trzeba jeszcze kwestię możliwości doświadczenia
śmierci. Często pojawiające się w literaturze przedmiotu twierdzenie,
że „śmierci się nie doświadcza” wynika z wcześniej przyjętego rozumienia pojęcia doświadczenia jako przeżycia oraz wąskiej definicji
śmierci jako całkowitej i nieodwracalnej utraty świadomości. Śmierć
definiowana jako koniec świadomości wyklucza jakiekolwiek przeżycia. A jednak „śmierć dana jest w doświadczeniu zewnętrznym, polegającym na obserwacji umierania innych ludzi oraz istot żywych.
Człowiek widzi i słyszy, że organizmy żywe po pewnym czasie przestają „dawać znaki życia”, a w końcu stają się trupami i ulegają rozkładowi”12. Agnieszka Widera-Wysoczańska definiuje doświadczenie
śmierci jako „proces mniej lub bardziej uświadomionego aktualnego
przeżywania wzajemnie warunkujących się i przenikających zjawisk
psychicznych: emocjonalnych, intelektualnych i wolicjonalnych, oraz
łączących się z nimi działań dotyczących wyobrażonej śmierci własnej
oraz wyobrażonej lub rzeczywistej śmierci bliskiej osoby. Na aktualne
doświadczenie śmierci występujące w życiu codziennym składają się
wspomnienia o przeżyciach z przeszłości, przeżywanie śmierci w teraźniejszości i antycypacja różnych stanów z przyszłości, doświadczanych z teraźniejszej perspektywy życiowej”13. Proponowany przez
badaczkę Model Doświadczenia Śmierci obejmuje kontekst (zdarzenia wewnętrzne i zewnętrzne postrzegane jako znaczące i nieodłączne
z przeżywaniem śmierci własnej i bliskich), w którym osoba przeżywa wyobrażoną lub rzeczywistą śmierć, przeżycia związane ze śmiercią własną lub bliskich, znaczenia śmierci w życiu. Znaczenia rozciąG. Scherer, Filozofia śmierci, Wydawnictwo WAM, Kraków 2008, s. 21.
J. Bielas., Jak to jest stać się martwym. Doświadczenie śmierci – rekonstrukcja i
analiza [w:] Doświadczenie indywidualne. Szczególny rodzaj poznania i wyróżniona
postać pamięci, red. K. Krzyżewski, WUJ, Kraków 2003, s. 103.
13 A. Widera-Wysoczańska, Rozmowy o przemijaniu. Hermeneutyczna analiza
psychologiczna doświadczeń człowieka, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2000, s. 134-135.
11
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gają się na sposoby obrony przed śmiercią oraz znaczenia nadawane
sobie samemu i otaczającej rzeczywistości14. W takim ujęciu doświadczenie śmierci jest doświadczeniem egzystencjalnym i może wpływać
na sposób postrzegania świata oraz podejmowane działania.
Śmierć, obok cierpienia, walki i winy zaliczona została przez
Karla Jaspersa do sytuacji granicznych15. Zaś Tadeusz Gadacz podkreśla: „pośród wszystkich doświadczeń granicznych, tym, w którym doświadczenie samotności wydaje się najgłębsze, jest umieranie. Samotność umierania odsłania nam zarówno samotność metafizyczną, jak i samotność ontologiczną”16.
2. Samotność w chorobie
Chorobę traktować można jako specyficzny rodzaj cierpienia.
Niektóre ciężkie choroby, na przykład choroby onkologiczne, choć
często uleczalne, pojmuje się jako synonim śmierci. Bardziej
uprawnione wydaje się uznawanie za synonim śmierci chorób nieuleczalnych i rzadkich, oraz chorób w fazie terminalnej. Cierpienie
towarzyszące chorobie w fazie terminalnej jest jeszcze bardziej
szczególne niż w chorobach uleczalnych. Do fizycznego bólu dochodzi świadomość posiadania określonego czasu pozostałego życia. To czyni terminalnie chorych bardziej świadomi swojej skończoności, ale także bardziej samotnymi.
Samotność chorych i umierających może wynikać z konieczności indywidualnej konfrontacji z cierpieniem i śmiercią, ale także
z postrzegania ich jako obcych. Terminalność choroby zamienia
chorego w umierającego. Nieuleczalna choroba jako niszczenie ciała, uszkadzanie kolejnych układów jest już umieraniem, a świadomość tego izoluje od otoczenia. Otoczenie zazwyczaj stanowi (obok
personelu medycznego) rodzina. W związku ze zmianą sytuacji
życiowej jednego z jej członków, dochodzi w środowisku rodzinnym do zmian. Piętrzenie się trudności – od zmian struktury i dynamiki relacji, przez nieodzowność opieki nad chorym, po koTamże., s. 135-136.
K. Jaspers., Sytuacje graniczne [w:] Rudziński K., Jaspers, Wiedza Powszechna, Warszawa 1978, s. 197.
16 Gadacz, dz.cyt., s. 106.
14
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nieczność pogodzenia się z myślą o nadchodzącym końcu – dostrzegane jest przez wszystkich członków grupy, w tym przez terminalnie chorego. Przykrość doświadczeń to jego dotyka najbardziej jako ich „sprawcę” powodując zwiększanie się samotności w
wyniku poczucia winy.
W sytuacji chorób nieuleczalnych pojawia się również problem lęku przed śmiercią i samotności z nim związanej. Rozróżnić
można lęk przed śmiercią i byciem osobą zmarłą, lęk przed umieraniem oraz lęk przed skutkami śmierci17. Lęk przed śmiercią objaśnić można jako lęk przed własnym nieistnieniem, utratą „ja”, swojej tożsamości. Lęk przed umieraniem dla nieuleczalnie chorego to
niepokój związany z okolicznościami umierania, a więc z negatywnymi emocjami, degeneracją organizmu i związanej z nią zależnością od innych, utratą godności, czy wreszcie samotnością i brakiem opieki ze strony rodziny i personelu medycznego. Natomiast
lęk przed skutkami śmierci dotyczy przyszłości, tego co po zgonie,
a więc głównie losów bliskich po naszym odejściu – jak zniosą naszą śmierć, czy sobie poradzą. Jest to także lęk o nasze ewentualne
losy pośmiertne, „zaświaty”. Samotność tych trzech rodzajów lęków związanych ze śmiercią polega na niemożliwości dzielenia ich
z innymi.
3. Samotność późnej starości
Samotność wymieniana jest jako jeden z problemów starości.
Starość, ex definitione, wiąże się z utratą witalności. Mniejsza
sprawność powodowana wiekiem może być niekiedy utożsamiana
z mniejszą przydatnością społeczną osoby starszej i powodować jej
wykluczenie. Skrajnym przykładem skutków takiego myślenia jest
dotyczące Japonii zjawisko kodokushi (jap. 孤独死18, „samotna
śmierć”) – umieranie osób starszych bez żadnej opieki, w samotności (często długo poprzedzającej śmierć) i odnajdywanie ich ciał

17 T. Świrydowicz., Lęk przed śmiercią: w sytuacji nieuleczalnej choroby. „Zeszyty
Karmelitańskie” 2006, nr 2, s. 53.
18 K. Tanaka., Aging in Japan: Importance of Social Integration, ProQuest, Ann
Arbor 2008, s. 138.
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zazwyczaj po bardzo długim czasie od zgonu19. Świadczy to o postępującym zmniejszaniu społecznej wrażliwości oraz skrajnej
marginalizacji osób starych i bliskich śmierci oraz o skali osamotnienia tych osób.
Choć postęp biotechnologiczny stawia tą kwestię w przyszłości pod znakiem zapytania, to starość obecnie nieuniknienie prowadzi do śmierci. Taką śmierć, zwaną zazwyczaj „naturalną” zwykło się traktować jako „normalną”. Czy jednak starość jest umieraniem? „Zlepienie starości z umieraniem jest efektem spojrzenia,
które chce w starym człowieku upatrywać zniedołężenie, chorobliwość, brak społecznej aktywności życiowej, brak samodzielności,
nieobecność pragnień, pociągu seksualnego. Starość jest umieraniem, ponieważ tak ją postrzegamy”20. Jeśli uznamy medyczne
określenie umierania jako niejednoczasowego zanikania funkcji
poszczególnych układów, to tylko bardzo późną starość lub stan
poważnej choroby, powiązane z przyspieszonym uszkadzaniem
układów w organizmie, można by nazwać umieraniem. Gdyby za
Janem Szczepańskim przyjąć, że „umieranie jest redukowaniem
działania, rezygnowaniem z działania, uleganiem zmęczeniu i
zniechęceniu”21, to każde zamykanie się w sobie i świadome wybieranie zerwania więzi z rzeczywistością byłoby umieraniem. W
takim rozumieniu umieranie jest niezależne od wieku – choć z
pewnością taka postawa pasuje do wielu osób starszych, to nie tylko do nich.
Świadomość zbliżającej się śmierci bywa jedną z przyczyn
samotności osób starszych. Samotność późnej starości wiąże się z
poczuciem ograniczenia czasowości do przeszłości i teraźniejszości,
niemożności pokładania nadziei w przyszłości. Właśnie ten brak
ufności w przyszłość powoduje poczucie osamotnienia, człowiek
B. R. Jenike, J. Traphagan., Transforming the cultural scripts for aging and elder
care in Japan [w:] The Cultural Context of Aging: Worldwide Perspectives, red. J. Sokolovsky ABC-CLIO, Santa Barbara 2009, s. 249.
20 J. Barański., Czy starość jest umieraniem? Uwagi do socjoestetyki spojrzenia na
ludzi starych [w:] Problemy współczesnej tanatologii: medycyna - antropologia kultury –
humanistyka, t. XI, red. Jacek Kolbuszowski, Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, Wrocław 2007.
21 J. Szczepański., Sprawy ludzkie, Czytelnik, Warszawa 1980, s. 254.
19
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starszy zmuszony jest do uświadomienia sobie swej „samości” w
świecie oraz musi znosić świadomość, że jego przyszłość związana
jest nierozłącznie ze śmiercią. Zdawanie sobie sprawy z realności
śmierci powoduje jeszcze inny rodzaj samotności, samotność lęku
przed śmiercią. „Lęk przed samotnością ujawnia ostatecznie ukryty
w nim głębszy pokład lęku przed śmiercią. […] Pośrednio bowiem
samotność równa się śmierci”22. Grażyna Solecka słusznie pyta, czy
człowiek odczuwa strach przed śmiercią, czy lęk przed śmiercią?
Strach ma mieć konkretną przyczynę, lęk natomiast dotyczyć ma
przyszłości i powiązany jest z ryzykiem istnienia. Nie każdy lęk
musi być patologiczny23. Jaki charakter ma lęk tanatyczny? Wydaje
się, że wzmożony lęk tanatyczny w przypadku osób starych nie jest
patologiczny, stanowi naturalną konsekwencję sytuacji egzystencjalnej tych osób. I pozostaje lękiem, bo dotyczy przyszłości, tego co
ma nadejść oraz przede wszystkim – dotyczy istnienia, a konkretnie jego utraty.
4. Samotność umierającego
Sposoby widzenia samotności i śmierci w historii kultury
zmieniały się. Zmieniały się także postawy wobec śmierci, również
śmierci w fizycznym odosobnieniu. Wyróżnić można dwa jej rodzaje: z przymusu i z wyboru. Przymusowe umieranie w warunkach fizycznego odosobnienia może być wynikiem narzuconej izolacji będącej skutkiem wykluczenia społecznego (z różnych powodów – ubóstwa, starości, wszelkiej inności) lub pozbawienia wolności, uwięzienia. W tym przypadku śmierć w samotności ma charakter negatywny, ponieważ nie wynika z wyboru, ma charakter
opresyjny i narusza ludzką godność.
Śmierć w samotności może być też wynikiem świadomego,
dobrowolnego wyboru. Wybór fizycznej samotności na czas umierania może być motywowany pragnieniem kontemplacji. Jak wyjaśnia Piotr Domeracki: „do istoty samotności kontemplacyjnej […]
należy myślne, milczące pozostawanie z samym sobą, refleksyjne
T. Gadacz., Samotność. „Przegląd Filozoficzny” 1999, nr 1 (29), s. 61.
G. Solecka., Lęk tanatyczny. „Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne” 2011, t. 1,
nr 3, s. 251.
22
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zagłębianie, pogrążanie, zatapianie się w sobie – w najtajniejsze,
najintymniejsze pokłady ludzkiego jestestwa, dokąd nie ma przystępu nikt z zewnątrz i dokąd dotrzeć można jedynie w samotności”24. Odosobnienie ma służyć ułatwieniu wewnętrznego dialogu,
przemianie wewnętrznej, osiągnięciu dojrzałości indywidualnej.
Samotność występuje tu w wariancie pozytywnym. Orędownikiem
takiej drogi był Thomas Merton, amerykański trapista25.
Samotność umierania wiąże się jednak przede wszystkim z
wymiarem psychicznym, emocjonalnym. Można przecież być otoczonym ludźmi, a czuć się osamotnionym. Tu warto powrócić do
pojęcia samotności ontologicznej, wynikającej z konstrukcji bytu
ludzkiego - „Człowiek jest samotny (alone), bo jest człowiekiem!”26.
Jak przekłada się to na umieranie i śmierć? „Każdy umiera wyłącznie śmiercią własną i każdy traci w niej tylko własne istnienie. Inaczej mówiąc, śmierć osoby, chociaż stanowi jedynie przypadek
ogólnego prawa przyrody, jest zawsze śmiercią w pierwszej osobie”27. Indywidualność śmierci jest skutkiem ontologicznej struktury bytu ludzkiego, natomiast samotność występuje tu jako efekt
skrajnej indywidualności doświadczenia.
„Indywidualność śmierci objawia się jednak nie tylko w płaszczyźnie ontologicznej struktury bytu ludzkiego, lecz także w płaszczyźnie relacji umierającego z innymi ludźmi. Śmierć wszak to zerwanie wszelkich więzów, jakie łączyły nas na ziemi z innymi,
wtrącające człowieka, jak pisał J. Szczepański, w idealny stan osamotnienia. W śmierci jesteśmy już tylko sami ze sobą […]”28. Bytowa odrębność jednostki oraz graniczna osobność jej doświadczenia
umierania wpływa na relacje umierającego z otoczeniem. Doświadczenie przez umierającego osobności „ja” powoduje rozluźnienie
lub nawet zerwanie więzi z Innym.
P. Domeracki., Związki samotności z kontemplacją w perspektywie filozoficznej.
„Kultura i Edukacja” 2008, nr 1 (65), s. 17.
25 Zob. K. Sokołowska., Samotność w sytuacjach egzystencjalnych. Doświadczenie
Thomasa Mertona. „Poznańskie Studia Teologiczne” 2005, t. 18, s. 308-309.
26 P. Tillich., Osamotnienie i odosobnienie. „Znak” 1991, nr 4 (431), s. 3.
27 I. Ziemiński., Zarys ontologii śmierci. Próba filozoficznego opisu istoty śmierci.
„Kwartalnik Filozoficzny” 2000, 1 (28), s. 132.
28 Ziemiński., Zarys…, dz.cyt., s. 133.
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Wkroczenie w agonię zmienia sposób widzenia zarówno osoby konającej, jak i osób z jej otoczenia. Dla umierającego, jako tego,
którego życie ma niebawem się zakończyć, który staje przed perspektywą utracenia własnego istnienia i zmierzenia się z niewiadomą, jaką jest śmierć, osoby z otoczenia, które nie doświadczają
tego, co on i doświadczyć nie mogą, stają się skrajnie inni, a jako
Inni stają się także Obcy. Odmienność jako właściwość Innych/Obcych, to względny zespół cech, które ma się w pewnych
warunkach, ale nie innych – tu: w sytuacji umierania. Sytuację
można także odwrócić – dla nie-umierających umierający jest inny
zdążając do stanu skrajnej inności, wręcz obcości – braku życia, niebycia. Dla żywych i zdrowych bowiem śmierć i sytuacja umierania
w perspektywie pierwszoosobowej jest czymś dalekim - „śmierć
jest sprawą bliźnich, którzy są starzy bądź chorzy”29. Następuje
więc utrudnienie dialogu. Problem komunikacji między nieumierającymi a umierającym polega właśnie na poczuciu Inności,
niekiedy wręcz Obcości. „Do umierającego nie można się już zwracać; każdy umiera w samotności”30.
5. Towarzyszenie umierającym
Rozważania nad relacją samotności i śmierci mają szczególne
znaczenie dla kwestii relacji z umierającym. Postępowanie z umierającym a towarzyszenie umierającemu znacząco się różnią. Z interakcyjnego i instytucjonalnego wymiaru umierania wyrosła opieka
paliatywna. Paliatyw to lekarstwo stosowane, by uśmierzyć ból lub
złagodzić objawy choroby, nie usuwa jednak jej przyczyn. Jest to
środek połowiczny, nierozwiązujący problemu, ale go łagodzący.
Widać zatem jak rozwój nauk przyrodniczych – w szczególności
biologii i medycyny - wpływa na kształtowanie wzorców umierania i sposobów myślenia o śmierci.
Medykalizacja i tabuizacja śmierci spowodowały przeniesienie
chorych i umierających z domów do szpitali. Wszechobecna sterylność
wyrażająca się również poprzez dobór kolorów potęguje obcość wnęZiemiński., Zarys…, dz.cyt., s. 138.
K. Jaspers, Sytuacje graniczne [w:] Rudziński K., Jaspers, Wiedza Powszechna, Warszawa 1978, s. 200.
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trza szpitalnego, w którym śmierć pacjenta niekoniecznie pojmowana
bywa jako śmierć osoby. „Ideologia szpitalna” nie akceptuje śmierci.
Dąży się do nieumieralności, kosztem wzrostu lęku tanatycznego, samotności umierania i cierpienia będących skutkiem intensywnej terapii.
Umieranie jako doświadczenie intymne, w sensie „bardzo osobiste” nie
pasuje do szpitala. Przestrzeń szpitala pozbawiona jest intymności, jest
bezosobowa, higieniczna, nie ma tam prywatności. Przestrzeń szpitalna
nie jest prywatna, bowiem nie stanowi czyjejś osobistej własności, jest
formalna – zgodna z przepisami. Umierać nie da się „przepisowo”,
dlatego umierający odczuwa dyskomfort.
Obcość szpitala kontrastuje z domem jako miejscem własnym,
dającym poczucie bezpieczeństwa, przynależności a także spójności. Józef Tischner w swej filozofii dramatu ujmuje dom jako przestrzeń swojskości, „strefy tego, co jest samo przez się zrozumiałe,
oczywiste i naturalne, sytuuje się w specyficznie duchowej płaszczyźnie: rodzimy krajobraz, ojczysty język, rodzina, obyczaje, tradycja, porządek społeczny, wzory, własne miasto, ulica, dom, pokój, przedmioty użytku”31. Nie chodzi o materialną formę, ale
przede wszystkim o niematerialną strukturę domu wyrażającą się
we wzajemności. Wzajemność jest tam, gdzie jest dar, a znika
przymus. „Przestrzenią człowiekowi najbliższą jest dom. […]
Człowiek zapytany, skąd przychodzi – wskazuje na dom. Dom jest
gniazdem człowieka. […] Mieć dom, znaczy: mieć wokół siebie obszar pierwotnej swojskości. […] Mieszkając w domu, człowiek może się czuć sobą u siebie. Być sobą u siebie, to doświadczać sensownej wolności. […] Domowa przestrzeń, to przestrzeń wielorakiego sensu”32. Opieka u kresu życia powinna być tworzeniem
Domu. Powinno się być-z zamiast tylko być-przy.
6. Samotność osieroconych
Osierocić znaczy „umierając, uczynić kogoś sierotą”. Kim jednak jest sierota? W węższym znaczeniu sierotą nazywa się dziecko,
któremu umarło co najmniej jedno z rodziców. W szerszym, bardziej przenośnym znaczeniu sierota to człowiek opuszczony, osa31
32

H. Plessner, Pytanie o conditio humana, P.I.W., Warszawa 1988, s. 75.
J. Tischner., Filozofia dramatu, Éditions du Dialogue, Paryż 1990, s. 187.
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motniony. Sieroctwo rozumieć więc można dwojako: jako „bycie
sierotą” oraz jako „stan człowieka osamotnionego”. Wyłania się tu
powiązanie między śmiercią, jako utratą kogoś bliskiego a poczuciem samotności. Drugim pojęciem związanym z utratą i sieroctwem jest żałoba. I tu mamy dwa znaczenia. Pierwsze to „smutek
po śmierci kogoś bliskiego”, a drugie „określony czas po śmierci
bliskiej osoby, w którym nosi się odpowiedni strój i nie uczestniczy
w życiu towarzyskim”. Pierwsza definicja wskazuje na emocje,
druga na obyczaj mający źródła w kulturze. Osoba osierocona i w
żałobie to zatem osoba osamotniona przez Kogoś i dlatego smutna,
wyrażająca swój stan poprzez konwencjonalny strój i zachowanie
społeczne.
Hans-Georg Gadamer podkreśla, że „doświadczenie śmierci
zajmuje w historii ludzkości miejsce zupełnie centralne. Wolno
człowiekowi może nawet powiedzieć: rozpoczyna jego stawanie się
człowiekiem. Jak daleko sięga nasza ludzka pamięć, jak cechę bezsprzecznie wyróżniającą istoty ludzkie postrzegamy to, że grzebią
swoich zmarłych”33. Grzebanie zmarłych jest oczywiście częścią
rytuału pozwalającego pogodzić się z nową rzeczywistością, jednak
można je także interpretować jak ostatni akt troski o osobę zmarłą,
o jej ciało. Na śmierć Drugiego można bowiem zapatrywać się
dwojako – jako na istotę żyjącą i jako bliźniego34. Interpretacja śmierci
w drugiej osobie (Bliźni, Twoja śmierć), mieszcząca się między opisem subiektywnym (moja śmierć), a obiektywnym (istota żyjąca,
jej/jego śmierć) pozwala uchwycić rzeczywistą naturę śmierci35.
Pomiędzy umarłymi a żyjącymi znajduje się nieznośna granica „zostałem sam, ponieważ nie mogłem pójść za umierającym, zostawiając go samego w ostatnim momencie”. Aby dołączyć do grona umarłych trzeba przestać być żywym. Choć stwierdzenie to brzmieć może
banalnie i oczywiście, to właśnie ten fakt granicy czyni śmierć ukochanego człowieka (Ty) tak dotkliwą. „Zmarły, jeżeli należał do osób barH. G. Gadamer., Doświadczenie śmierci. „Odra” 2007, nr 5, s. 68.
G. Haeffner., Życie w obliczu śmierci. Filozoficzne rozjaśnienie sytuacji egzystencjalnej. „Analiza i egzystencja” 2007, nr 6, s. 123.
35 Zob. I. Ziemiński., Twoja śmierć Próba eksplikacji doświadczenia śmierci.
„Diametros” 2007, nr 11, s. 116.
33
34
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dzo mi bliskich, zabiera ze sobą bezpowrotnie część mojej »tożsamości«. Tym samym umiera także coś we mnie, tak więc także w ten sposób może dokonywać się owo uświadamianie sobie własnego umierania”36. Pustka w wymiarze antropologicznym ujawnia się właśnie w
sytuacji śmierci bliskich.
Porównuje się często nieistnienie po śmierci do nieistnienia
przed narodzinami. Nieistnienie po śmierci poprzedza jednak życie, interakcje, wytwarzanie czegoś – to wszystko zostawia po nas
ślad w świecie. Nieistnienie po śmierci poprzedzone jest naszą
obecnością w świecie, w życiu innych osób. To diametralnie odróżnia nieistnienie po śmierci od nieistnienia przed narodzinami. Ta
pamięć o utraconych, wspomnienia z nimi związane może łagodzić
lub wzmagać samotność osieroconych. Pamięć występuje tu jako
narzędzie „uobecniania”. Zarejestrowane, utrwalone i możliwe do
przywołania wspomnienia niekiedy nie są w stanie wypełnić powstałej pustki, a nawet ją pogłębiają. Bowiem „miejsca tej osoby,
już nie tyle fizycznego, co obecnego raczej w nas samych, w naszym życiu, nikt nie jest w stanie zająć. Samotność ta jest najbardziej dojmująca i rodzi najwięcej cierpienia. Nieraz takie poczucie
osamotnienia trwa w kimś aż do jego własnej śmierci”37.
Choć reakcje na stratę w różnych kulturach i grupach społecznych są zróżnicowane38, to jakieś zawsze występują. Przestrzeń
żałoby jako przestrzeń samotności wyraża się poprzez tradycje żałobne, różnego typu rytuały mające na celu zmniejszenie poczucia
pustki po utracie bliskiej osoby. Pomocą w sytuacji doświadczanej
straty osoby bliskiej może być zwykłe towarzyszenie – zmniejszanie samotności fizycznej w połączeniu z życzliwością może pomóc
w stopniowym znoszeniu poczucia osamotnienia.
Próba podsumowania
Istnieje związek pomiędzy samotnością a śmiercią. Wyraża się
on w co najmniej kilku wymiarach – w chorobie, w starzeniu się i staHaeffner,., dz. cyt., s. 124-125.
T. Gadacz., O umiejętności…, dz. cyt., s. 105.
38 Zob. J. Dziedzic., Kulturowo-religijne aspekty żałoby. „Analecta Cracoviensia”
2003, nr 15, s. 21-33.
36
37

673

rości, w procesie umierania oraz stanie osierocenia i czasu żałoby. W
każdym z tych wymiarów związek samotności ze śmiercią przejawia
się inaczej, ponieważ każdy z tych stanów i procesów jest inny. Osoby
chore terminalnie i osoby stare są bardziej świadome własnej skończoności przez zbliżanie się ich śmierci. Doświadczenie osób umierających jest tak indywidualne i nieprzekazywalne, że powoduje poczucie obcości. Osieroceni doświadczyli śmierci bliskich i muszą dalej
żyć. Wszystkie wymienione rodzaje osób doświadczają samotności.
Szeroko rozumiane doświadczanie śmierci może zatem być doświadczaniem samotności. Natomiast badanie związku samotności ze
śmiercią jest ważne ze względów przede wszystkim praktycznych –
może pomóc w zapobieganiu negatywnie rozumianej samotności w
okresie wzmożonej świadomości własnej skończoności (choroba, starość) i podczas umierania oraz uefektywnić pomoc osobom osieroconym i przeżywającym żałobę.
Streszczenie
Samotność i śmierć to uniwersalne ludzkie doświadczenia
oraz sytuacje graniczne. Spotykają się one w przestrzeniach choroby, starzenia się i starości, procesu umierania oraz stanu osierocenia i czasu żałoby. Badanie związku tych kategorii jest ważne ze
względu na implikacje praktyczne. Celem artykułu jest próba nakreślenia relacji między samotnością a śmiercią jako wydarzeniami
egzystencjalnymi oraz wykazanie, że szeroko rozumiane doświadczenie śmierci może być doświadczeniem samotności.
Słowa kluczowe: samotność, śmierć, starość, choroba, umieranie, egzystencja
Abstract:
Loneliness and Death
Loneliness and death are universal human experiences and
limit situations. They meet in the area of disease, aging and old age,
process of dying, state of bereavement and time of mourning.
Study of the relation of these categories is important because of the
practical implications. The article attempts to outline the relation
between loneliness and death as existential events and to
674

demonstrate that a broad experience of death can be an experience
of loneliness.
Key words: loneliness, death, old age, disease, dying, existence
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Samotność tradera: algo trading i globalizacja rynków finansowych
Wprowadzenie
Kryzys lat 2008-2010 stanowił impuls do podjęcia dyskusji na
temat stabilności i bezpieczeństwa sektora finansowego. Wykazane
nieprawidłowości w funkcjonowaniu banków i instytucji finansowych takich jak domy maklerskie, fundusze emerytalne oraz fundusze inwestycyjne, w tym fundusze hedgingowe przyczyniły się
do spadku zaufania do rynków finansowych tak zwykłych ludzi,
jak i podmiotów aktywnie działających na tym rynku. Śledztwa
prowadzone w związku z upadłościami banków oraz malwersacjami np. Bernard L. Madoff Investment Securities obnażyły nikłą, w
niektórych krajach, skuteczność organów odpowiedzialnych za
kontrolę rynku finansowego. W wielu publikacjach tak naukowych, jak i popularnonaukowych podejmowano próby wskazania
genezy kryzysu oraz uwarunkowań podejmowania przez uczestników rynku skrajnie ryzykownych decyzji inwestycyjnych.
Unde malum? - Skąd więc zło? Wydaje się, iż słuszność ma
Grzegorz Kołodko (2010), twierdząc, że kryzys z lat 2008-2010 ma
charakter systemowy, fundamentalny. Jak zauważa J. Żyżyński
(2010) w przypadku poszukiwania genezy kryzysu strukturalnego,
konieczne jest dokonanie analizy zmian strukturalnych, jakie zachodziły w gospodarce w latach poprzedzających jego wybuch. W
przypadku kryzysu 2008-2010 taka analiza powinna objąć okres
ostatnich kilkudziesięciu lat – okresu, w którym rynki finansowe
stały się globalne, a rządy państw stopniowo znosiły regulacje dotyczące obrotu instrumentami finansowymi.
1. Globalizacja rynków finansowych
Globalizacja bywa definiowana jako ogół procesów prowadzących do coraz większej współzależności i integracji: państw,
społeczeństw, kultur i gospodarek, czego efektem jest tworzenie się
"jednego świata", światowego społeczeństwa (Kempny, 1998). Rynki finansowe uważane są za jedne z najbardziej zglobalizowanych
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(Rymarczyk, 2013), co jest związane zarówno z ich znaczeniem dla
rozwoju realnej gospodarki, jak i łatwością przepływu transgranicznego papierów wartościowych. Międzynarodowy transfer kapitału sprawia mniej niedogodności niż transfer ludzi, produktów
czy nawet usług.
Globalizacja rynków finansowych jest przede wszystkim uwarunkowana międzynarodową swobodą przepływu kapitału (Pera,
2012). Proces globalizacji wyraża się we wzroście wzajemnych powiązań rynków oraz instytucji finansowych na szczeblu regionalnym i międzynarodowym. Powszechnie przyjmuje się, że jest to
uwarunkowane liberalizacją i deregulacją rynków finansowych
oraz rozwojem możliwości komunikacyjnych i technologii informacyjnych (np. Martin i Schumann, 2000; Żyżyński, 2010; Janicka,
2013; Rymarczyk, 2013).
2. Proces globalizacji rynków finansowych
System waluty złotej
Za pierwszy system walutowy o zasięgu międzynarodowym
uważa się system waluty złotej, który funkcjonował w latach 18701914. Zgodnie z założeniami tego systemu jednostka pieniężna
każdego kraju miała ściśle ustalony parytet złota, który określał jej
wartość w jednostkach wagowych czystego kruszcu. Złoto stanowiło zatem miernik wartości waluty. Granice dopuszczalnego odchylenia rynkowych kursów walutowych wynosiły ok. ± 1%, co
określano jako punkt złota. Punt złota był w przybliżeniu równy
kosztom przewozu, ubezpieczenia i przetopienia złota oraz kosztom utraconych czasie tych operacji odsetek.
System waluty złotej charakteryzował się dużą stabilnością.
Uwarunkowania systemu determinowały występowanie automatycznego mechanizmu dostosowań cenowo-kruszcowych, w którym możliwe było wyróżnienie dwóch faz: inflacyjnej i deflacyjnej.
W sytuacji, kiedy w określonym kraju występował dodatni bilans
handlowy, dochodziło do wzrostu podaży pieniądza, co determinowało wzrost konsumpcji. Następstwem był wzrost cen i inflacja.
Opisana sytuacja była określana jako faza inflacyjna. Faza deflacyjna miała miejsce, kiedy w kraju odnotowywano ujemny bilans
handlowy. Spadek na krajowym rynku ilości złota, pełniącego
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funkcję płatniczą, przyczyniał sie do ograniczenia podaży pieniądza. Mniejsza ilość pieniądza w obiegu wiązała się ze wzrostem
stopy dyskontowej i stopy procentowej. Ze względu na wzrost
kosztów kredytów aktywność przedsiębiorców ulegała ograniczeniu, co implikowało spadek zatrudnienia. Redukcja dochodów gospodarstw wpływała na spadek konsumpcji i popytu. Spadek konsumpcji przyczyniał się do spadku importu, a poszukiwanie za
granicą rynków zbytu dla swoich produktów przez przedsiębiorców wiązało się ze wzrostem eksportu, co prowadziło to do stopniowego wzrostu ilości kruszcu w kraju. Faza deflacyjna zaczynała
powoli przechodzić w fazę inflacyjną.
System waluty złotej uległ załamaniu w okresie pierwszej
wojny światowej. Ze względu na wysokie wydatki przeznaczone
na finansowanie wojny, rządy były zmuszone do emocji pieniądza
fiducjarnego, a więc pozbawionego oparcia w dobrach materialnych. Spowodowało to trudności z utrzymaniem wymienialności
walut i porzucenie przez prawie wszystkie kraje systemu waluty
złotej. Próby przywrócenia tego systemu podejmowane w okresie
międzywojennym przez Wielką Brytanię zakończyły się niepowodzeniem ze względu na zbyt wysoką wycenę wartości funta oraz
trwający od 1929 roku ogólnoświatowy kryzys gospodarczy.
3. Systemem z Bretton Woods
Pod koniec drugiej wojny światowej w 1944 roku powstał
pierwszy w pełni negocjowalny system monetarny. Na kształt systemu duży wpływ miała sytuacja polityczno-gospodarcza powstała
w wyniku działań wojennych 1939-1945. Stany Zjednoczone, u których w czasie wojny zapożyczały się państwa alianckie, dysponowały 70% światowych rezerw złota. Po drugiej wojny światowej,
USA uzyskały status supermocarstwa, a ich gospodarka stała się
pierwszą gospodarką świata. W tych okolicznościach w Bretton
Woods odbywała się konferencja, w wyniku której ustalono założenia nowego systemu walutowego, nazwanego od miejsca jego
powstania systemem z Bretton Woods. Państwa sygnatariusze systemu zobowiązały sie do stosowania polityki monetarnej, której
jednym z celów miało być utrzymanie kursów w jednoprocentowym przedziale wahań, a więc podobnie jak w przypadku systemu
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waluty złotej. Waluty krajów, które przystąpiły do układu posiadały stały parytet w stosunku do dolara, a System Rezerwy Federalnej
Stanów Zjednoczonych udzielał gwarancji wymiany dolarów na
złoto po stałym kursie 35$ za uncję złota. W ten sposób podstawowy cel układu z Bretton Woods został osiągnięty – uzyskano stabilizację kursów oraz powszechną wymienialność na złoto walut krajów, które przystąpiły nowo utworzonego Międzynarodowego
Funduszu Walutowego. W statucie konstytuującym MFW wprowadzono ograniczenia swobody przepływu środków finansowych
związanych z transakcjami na rachunku obrotów kapitałowych
(Janicka, 2013), co było zgodne z zaleceniami szkoły keynesowskiej
na temat ograniczania przepływów finansowych o charakterze
spekulacyjnym, destabilizującym gospodarkę. Należy zwrócić
uwagę, że systemowo wprowadzone w Bretton Woods ograniczenia miały zupełnie innych charakter niż chaotycznie nakładane w
okresie międzywojennym restrykcje, mające za zwyczaj charakter
protekcjonistyczny.
System z Bretton Woods funkcjonował do lat siedemdziesiątych XX wieku, efektywnie zapobiegając konfliktom i stabilizując
sytuację na rynku międzynarodowym. Kryzys systemu był uwarunkowany wieloma czynnikami. Przede wszystkim podaż dolara
na świecie rosła szybciej niż światowa podaż złota, gdyż ze względu na rozwój handlu międzynarodowego wzrastało zapotrzebowanie krajów na rezerwy walutowe, z których większość była
gromadzona w dolarach. Dążenie do utrzymania wymienialności
dolara na złoto (gold dollar standard) mogłoby doprowadzić do niedoboru płynności na rynku międzynarodowym. Była to sytuacja
zbieżna ze hipotetycznym stanem przedstawionym w dylemacie
Triffina, opisującym konflikt pomiędzy stabilnością waluty wymienialnej na złoto a potrzebą płynności finansowej w skali międzynarodowej.
Utrzymywanie wymienialności dolara na złoto, wiązało się
ponadto z ograniczeniami przedstawionymi w trylemacie makroekonomicznym, zgodnie z którym nie jest możliwe jednoczesne:
stabilizowanie kursu walutowego, prowadzenie aktywnej polityki
pieniężnej oraz zapewnienie pełnej liberalizacji przepływów kapitałowych (Janicka, 2010; 2013). W związku z tym, dążenie Stanów
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Zjednoczonych do dostosowania podaży pieniądza do poziomu
niezbędnego do zapewnienia płynności wymiany handlowej, oznaczałoby istotne ograniczenie możliwości prowadzenia własnej polityki gospodarczej przez ten kraj. Przyczynę załamania się systemu
z Bretton Woods stanowiło także inflacyjne finansowanie przez
rząd USA niepopularnej w amerykańskim społeczeństwie wojny w
Wietnamie.
Ostatecznie system upadł w 1973, kiedy nastąpiła dewaluacja
dolara oraz przyjęcie kursu płynnego. W trzy lata później uchwalono nowe zasady funkcjonowania Międzynarodowego Funduszu
Walutowego, które weszły w życie 1978 roku. Datę tą uważa się za
formalny koniec funkcjonowania systemu z Bretton Woods. Rezygnacja państw ze stałych kursów walutowych wiązała się z przyjęciem mechanizmu płynnego kursu walutowego, oznaczającego, że
kurs waluty kształtuje się pod wpływem równoważenia podaży i
popytu na tę walutę.
4. Liberalizacja rynków finansowych
Wydaje się, że racje mają Martin i Schumann (2000), twierdząc, iż powodem stopniowego wycofywania się poszczególnych
państwa z kontroli nad przepływem kapitału, co stanowiło jedno z
postanowień statutu konstytuującego MFW, był nacisk środowiska
finansistów na liberalizację rynku. Już w 1970 roku Stany Zjednoczone, Republika Federalna Niemiec, Kanada i Szwajcaria ograniczyły restrykcje w obrocie instrumentami rynku kapitałowego. W
1979 roku tak samo postąpiono w Wielkiej Brytanii, a w 1980 roku
w Japonii. W 1988 roku podjęto decyzję o utworzeniu europejskiego rynku wewnętrznego, definiowanego jako "obszar bez granic
wewnętrznych, na którym zostaje zapewniony wolny przepływ
towarów, osób, usług i kapitału zgodnie z postanowieniami niniejszego Traktatu” (Art. 26 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej; dawny Art. 14 ust. 2 Traktat ustanawiający Wspólnotę
Europejską). Peter Schmidhuber, ówczesny komisarz, stwierdził, iż
akt ten stanowi „największy w program deregulacyjny naszych
czasów” ("the largest deregulation programme of our time"), co uważał
za historyczną szansę na uwolnienie sił ekonomicznych i politycznych w celu osiągnięcia wzrostu społecznego i gospodarczego.
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Podejmowane od lat siedemdziesiątych XX wieku działania
mające na celu deregulację i liberalizację rynków finansowych miały swoje oparcie w rozwijającej się od tamtego okresu ideologii neoliberalnej. Podstawę neoliberalizmu w ekonomii stanowiły przede
wszystkim tezy głoszone przez przedstawicieli szkoły klasycznej,
monetaryzmu oraz ekonomia podaży (Żyżyński, 2010).
August von Hayek, przedstawiciel szkoły austriackiej, akcentował w rozwoju przedsiębiorczości rolę wolności gospodarczej oraz
braku aktywnego oddziaływania na gospodarkę przez państwo.
Zdaniem Miltona Friedmana, twórcy monetaryzmu, celem działania
podmiotu jest zaspokojenie jego potrzeb oraz poczucia wolności
(Friedman, 1987). Za przyczynę nieefektywności gospodarki, zgodnie
z postulatem indywidualizmu metodologicznego, upatruje się niedostateczną wiedzę podmiotów gospodarujących oraz niewłaściwe
działania państwa, prowadzące do wzrostu inflacji, co przyczynia się
do destabilizacji gospodarki. Zgodnie z hipotezą oczekiwań adaptacyjnych, zaproponowaną przez Cagana (1956), podmiot formułuje
prognozy dotyczące wartości zmiennych ekonomicznych tylko na
podstawie interpretacji danych z przeszłości. W związku z tym, możliwe jest błędne sformułowanie oczekiwań i podejmowanie nieoptymalnych decyzji w krótkiej perspektywie czasowej. W długiej perspektywie czasowej przyjmuje się natomiast, że człowiek gospodarujący uświadamia sobie nietrafność prognoz, dokonuje korekty i w
efekcie podejmuje optymalne decyzje.
Z monetaryzmem związany był nurt określany jako ekonomia
podaży, zainicjowany przez Irvinga Kristola oraz Roberta Mundella, Arthura Laffera oraz Jude Wanniski’ego. Ekonomia podaży, podobnie jak monetaryzm, silnie nawiązywała do ekonomii klasycznej. Kristol postulował powrót do idei zawartych w dziełach A.
Smitha, jako źródeł rozumienia ekonomii, które zostały zniekształcone przez późniejszych ekonomistów. Przedstawiciele ekonomii
podaży szczególnie krytycznie odnosili się do keynesizmu wraz z
jego postulatem regulowania gospodarki przez państwo. Ich bowiem zdaniem rozwój gospodarczy następuje w najszybszym tempie, kiedy istnieje wyraźnie powiązanie pomiędzy podejmowanym
wysiłkiem i ryzykiem a zyskiem. W związku z tym, główny postulat zwolenników ekonomii podaży dotyczył obniżenia stóp podat682

kowych od dochodów osobistych oraz od zysków przedsiębiorstw,
a co za tym idzie również ograniczenia redystrybucyjnej funkcji
polityki fiskalnej państwa. Drugi postulat dotyczył zapewnienia
stabilnej wartości pieniądza poprzez prowadzenie polityki monetarnej zgodnie z podejściem monetarystycznym.
Deklarowany powrót do założeń ekonomii klasycznej stanowił podstawę ideologii neoliberalnej. Wydaje się jednak, że był to w
znacznej mierze selektywny powrót do źródeł. Aksjomatem stało
się przekonanie o bezwzględnej wyższości nieograniczonego żadnymi regulacjami mechanizmu rynkowego (Żyżyński, 2010). Można zauważyć, że główne tezy nurtów związanych z ideologią neoliberalną stanowiły zanegowanie działań interwencjonistycznych
podejmowanych w największej gospodarce świata od czasów
Wielkiego Kryzysu. Wydaje się, że wzrost popularności ideologii
neoliberalnej uwarunkowany był ograniczoną skutecznością w latach siedemdziesiątych polityki gospodarczej New Dealu, prowadzonego w duchu keynesizmu. W tym okresie w Stanach Zjednoczonych wystąpiła tak zwana stagflacja, a więc zastój gospodarczy
przy jednoczesnym wzroście inflacji. Wydaje się, że sytuacja ta,
trudna do wytłumaczenia w tamtym okresie na gruncie keynesizmu, była uwarunkowana wspominanym już inflacyjnym finansowaniem wojny w Wietnamie, kryzysem energetycznym spowodowanym sytuacją polityczną na Bliskim Wschodzie oraz błędną
polityką gospodarczą, związaną między innymi z niewłaściwą podażą pieniądza.
Niekorzystna sytuacja gospodarcza najważniejszych państw
kapitalistycznych doprowadziła do wzrostu popularności alternatywnych wobec keynesizmu nurtów ekonomicznych, przede
wszystkim związanych z ideologią neoliberalną. Ekonomia podaży
stała się podstawą polityki gospodarczej realizowanej przez rząd
Ronalda Reagana. Głównymi postulatami polityki gospodarczej
prowadzonej w duchu neoliberalizmu stały się:
• negowanie roli popytu w gospodarce. Przedstawiciele
ekonomii podaży postulowali, że zagregowana podaż jest
zdeterminowana wysokością zagregowanego popytu. Założenie to
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jest zbieżne z prawem Saya, które jest współcześnie krytykowane
przez większość ekonomistów.
• minimalizacja podatków i roli państwa. Argumentem
wysuwanym przez zwolenników obniżania podatków jest zazwyczaj
koncepcja krzywej Laffera. Zdaniem J. Żyżyńskiego (2009) koncepcja
ta oparta jest na nieprawdziwych podstawach i wskazuje na
niewłaściwe rozumienie polityki fiskalnej.
• deregulacja gospodarki rynkowej. Postulat ten był związany z
przekonaniem zwolenników ekonomii podaży o wyższości
mechanizmów rynkowych nad regulacją rynku. Wydaje się, że
skuteczna realizacja tej koncepcji stała się jedną z istotnych przyczyn
kryzysu 2007-2010. Za przykład może służyć to, że brak właściwych
uregulowań prawnych oraz ograniczona skuteczność państwowych
organów nadzorujących funkcjonowanie rynku finansowego
przyczynił się do tworzenia przez instytucje finansowe i
wprowadzania do obrotu rynkowego instrumentów pochodnych,
które były na tyle oderwane od jakiejkolwiek sfery realnej, iż
inwestowanie w nie stanowiło bardziej rodzaj hazardu niż lokowania
kapitału.
• dyscyplina finansowa państwa. W ekonomii podaży
postulowano istnienie równowagi budżetowej, a nawet zalecano
istnienie stanu nadwyżki. Prowadzenie takiej polityki, niezależnie od
bieżącego stanu gospodarki, wydaje się nie sprzyjać stabilizacji
wzrostu gospodarczego. W okresie dekoniunktury istotne znaczenie
ma bowiem zasilanie gospodarki oszczędnościami stanowiącymi
nadwyżkę nad inwestycjami (Żyżyński, 2010).
• walka z inflacją. Przyjęcie za podstawowy cel stabilizacji
wartości pieniądza zazwyczaj oznacza, zgodnie z podejściem
monetarystycznym, odsunięcie na drugi plan takich celów jak:
stabilny wzrost gospodarczy czy niskie bezrobocie. Celem
prowadzonej w ten sposób polityki miał być świat bezinflacyjny.
Wydaje się, że sam cel – świat, w którym nie występuje inflacja – jest
niepożądany za punktu widzenia gospodarczego. Ze względu na to,
że inflacja ma charakter statystyczny, jej zerowy poziom musiałby
implikować istnienie deflacji w niektórych obszarach gospodarki.
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Rację zdaje się zatem mieć G. Kołodko (2010), twierdząc, że w
polityce gospodarczej inspirowanej neoliberalizmem, następuje
mylenie celów ze środkami. Utrzymywanie na niskim poziomie
inflacji, redukcji obciążeń fiskalnych czy dyscyplina budżetowa
powinny stanowić środki do realizacji celu, jakim jest stabilny rozwój gospodarczy.
5. Neoliberalizm a finansyzacja i globalizacja rynków finansowych
Ideologii neoliberalizmu poświęcono tak wiele miejsca w niniejszej pracy ze względu na to, iż można ją traktować jako metaprzesłankę większości zmian, które determinują proces globalizacji
rynków finansowych. Można nawet postawić hipotezę, że neoliberalizm stanowi zeitgeist, a więc intelektualny i kulturalny klimat
okresu, w którym następuje globalizacja, w tym globalizacja rynków finansowych.
Efektem prowadzenia polityki gospodarczej w duchu neoliberalizmu stał się przede wszystkim wzrost nierówności społecznych,
spowodowany między innymi zmianami polityki podatkowej na korzyść górnych klas dochodowych, uelastycznianiem rynku pracy oraz
przenoszeniem produkcji do krajów o niskich kosztach pracy i podatkach. Zmiany te przyczyniły się do koncentrowania w rękach nielicznej grupy osób coraz większej części światowego kapitału. Prowadzi
to do gromadzenia dużych rezerw finansowych, które, nie mogąc zostać przeznaczane na konsumpcję (i stymulować popyt), muszą zostać
gdzieś zainwestowane. Powstanie takich idle cash, a więc nadmiernych rezerw gotówkowych (Gilbody, 1988) stymuluje proces nadproporcjonalnego wzrostu sfery finansowej w stosunku do sfery realnej,
określanego jako finansyzacja (Dore, 2002).
6. Finansyzacja
Do rozwoju finansyzacji przyczyniła się także stopniowa deregulacja funkcjonowania podmiotów na rynku finansowym. W
1986 w Wielkiej Brytanii wprowadzono wielką deregulację określaną jako „Big Bang”, a w Stanach Zjednoczonych w 2000 roku
anulowano Glass-Steagall Act z 1933 roku, na podstawie którego
rozdzielno między innymi sektor bankowości komercyjnej z ban685

kowością inwestycyjną. W efekcie wystąpienia tych dwóch czynników – narastania nadmiernych rezerw gotówkowych i deregulacji
– na rynku finansowym pojawiła się sytuacja sprzyjająca finansyzacji oraz globalizacji. Dore (2002) definuje finansyzacja jako narastającą dominację:
sektora finansowego w działalności ekonomicznej
aktywów finansowych w ogólnej wartości aktywów
fluktuacji rynku akcji jako determinantu cykli gospodarczych
inwestycji o charakterze spekulacji.
Szczególne znaczenie dla stabilności funkcjonowania rynków
finansowych i zagrożenia kryzysami wydaje się mieć wzrost inwestycji o charakterze spekulacji. Proces ten jest szczególnie widoczny
na rynku amerykańskim. Do lat siedemdziesiątych, a więc do czasu, zanim podjęto politykę gospodarczą w duchu neoliberalistycznym, PKB Stanów Zjednoczonych stanowił nie mniej niż około 40%
obrotów finansowych. W 1980 było to już tylko około 15%, a w
2000 niecałe 2% (Żyżyński, 2010). Uważa się, że w skali światowej
gospodarki obroty finansowe znacznie przewyższają potrzeby sfery realnej gospodarki. Szacuje się, że roczne obroty na światowym
rynku finansowym wynoszą 40 bilionów dolarów, podczas gdy na
pokrycie wszystkich inwestycji i obrotów handlu międzynarodowego wystarczyłoby 800 miliardów dolarów (Dicken, 2003). Skala
oderwania sektora finansowego od sfery realnej gospodarki jest
więc niezwykle duża.
Istotną rolę w tym procesie odegrał wzrost obrotów na rynkach walutowych oraz instrumentami futures, a więc walorami,
które najczęściej stanowią przedmiot transakcji profesjonalnych
traderów. Duży wpływ na rozwój rynku finansowego miało pojawienie się innowacji finansowych, takich jak krótka sprzedaż oraz
opracowywanie przez specjalistów z dziedziny inżynierii finansowej instrumentów pochodnych, których bazę stanowiły coraz bardziej abstrakcyjne wskaźniki.
Krótka sprzedaż jest strategią inwestycyjną polegająca na wykorzystywaniu tendencji spadkowej na rynku, w przypadku której
zysk stanowi różnica między kwotą uzyskaną ze sprzedaży pożyczonych walorów a kwotą zapłaconą za ich wykup. Wartość gospodarcza tej strategii jest uważana za zerową lub nawet ujemną,
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gdyż przyczynia się do rozregulowywania procesu kształtowania
się cen. Ponadto, aby krótka sprzedaż mogła poprawnie funkcjonować, konieczny jest stały napływ środków od nowych uczestników rynku.
Instrumenty pochodne, zwane także derywatami, pełniące
pierwotnie funkcję zabezpieczającą transakcji, stanowią instrumenty finansowe, których wartość uzależniona od instrumentu bazowego, jakim może być, na przykład kurs akcji, ale także wartość
wskaźnika, na przykład liczba słonecznych dni – w przypadku derywatów pogodowych. Instrumenty pochodne dzieli się na niesymetryczne, takie jak opcje oraz symetryczne, takie jak kontrakty
terminowe, w tym wspominane kontrakty futures.
Kontrakty futures stanowią umowę zawartą między inwestorem a giełdą, zgodnie z którą inwestor zobowiązuje się kupić lub
sprzedać dany instrument bazowy w określonym terminie po określonej cenie. Kontrakty futures, w przeszłości przede wszystkim
pozwalające na redukcję ryzyka uczestników wymiany handlowej,
obecnie stały się przedmiotem spekulacji.
Usługi finansowe zaczynają odgrywać coraz większą rolę w
gospodarce krajów rozwiniętych. Ich udział w amerykańskim PKB
wzrósł z 4,9% w 1980 roku do 8,4 w 2010, a udział w zyskach osiąganych w USA w 2010 wyniósł 35%, co stanowi ponad trzykrotny
wzrost w porównaniu do stanu z roku 1980. Rozwój systemu finansowego przyczynił sie do lepszej alokacji kapitału, efektywniejszego zarządzania ryzykiem. Jednakże koszty związane z finansyzacją wydają się przewyższać osiągane korzyści. Zdaniem J. Żyżyńskiego (2010) największym problemem obecnego systemu finansowego jest ciągła potrzeba dopływu nowych środków na rynek, aby zapewnić jego funkcjonowanie i rozwój. Z drugiej strony,
podmioty rynku finansowego, szczególnie wielkie fundusze inwestycyjne, są zmuszone ciągle poszukiwać nowych miejsc, w których
inwestowanie pozwoliłoby osiągnąć zaplanowaną, wysoką stopę
zwrotu. Istnienie takiego kapitału nomadycznego, wywierającego
wpływ na kształtowanie się polityki gospodarczej państwa, w
istotnym stopniu przyczyniło się do przyspieszenia globalizacji
rynków finansowych.
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7. Globalizacja rynków finansowych
Rynki finansowe uważane są za jedne z najbardziej zglobalizowanych (Rymarczyk, 2013), co jest związane zarówno z ich znaczeniem dla rozwoju realnej gospodarki, jak i łatwością przepływu
transgranicznego papierów wartościowych. Do najważniejszych
determinant procesu globalizacji rynków finansowych, oprócz
wspomnianej już ideologii neoliberalnej, procesów deregulacji oraz
rozwoju rynku instrumentów pochodnych, można zaliczyć:
popularyzację sekurytyzacji jako metody pozyskiwania kapitału
pojawienie się międzynarodowych inwestorów instytucjonalnych
transformacja systemowa państw byłego bloku socjalistycznego
rozwój w dziedzinie informatyki i telekomunikacji.
Rozwój globalnych rynków finansowych jest związany ze wzrostem popularności sekurytyzacji jako metody pozyskiwania kapitału
w miejsce tradycyjnego finansowania działalności za pomocą kredytów. Sekurytyzacja polega na emisji papierów wartościowych, które
zabezpieczone są przez grupę wyselekcjonowanych aktywów, do
których mogą zostać zaliczone na przykład wierzytelności, a także
przyszłe należności wynikające z umów. Należy zauważyć, że to właśnie sekurytyzacja w postaci instrumentu dłużnego udzielonych kredytów subprime przyczyniła się w znacznej mierze do globalizacji i
skali kryzysu z lat 2007-2010. Środki pozyskiwane z sekurytyzacji pozwalały na ciągłe rozwijanie akcji kredytowej.
Oprócz sekurytyzacji istotną rolę w rozwoju rynków finansowych odegrało stosowanie na masową skalę dźwigni finansowej, pozwalającej na zwiększanie potencjalnych zysków w skutek zastosowania kapitału obcego jako źródła finansowania. Należy zwrócić
uwagę, że istnieje zarówno dodatni jak i ujemny efekt dźwigni finansowej. Dodatni efekt jest związany z tym, że jeśli, przy użyciu kapitałów obcych osiągniemy zysk operacyjny, to zysk przypadający na
kapitał własny jest większy niż w sytuacji zaangażowania jedynie
własnego kapitału. Ujemny efekt dotyczy sytuacji odwrotnej - strata
przypadająca na kapitał własny jest istotnie w wyższa przypadku
zaangażowania w inwestycję kapitału obcego. W takiej sytuacji mówi
się o maczudze finansowej (Gołębiowski, 2014).
Transformacja ustrojowa w państwach byłego bloku socjalistycznego – krajach Europy Środkowo-Wschodniej, Rosji oraz Chin
688

przyczyniła się do powstania nowych rynków finansowych, otwartych na napływ międzynarodowego kapitału. Okres zmian systemowych oraz prywatyzacji państwowych przedsiębiorstw stwarzał
możliwość uzyskiwania na tych rynkach ponadprzeciętnych stóp
zwrotu.
Do wzrostu powiązań pomiędzy lokalnymi rynkami finansowym przyczynił się wzrost liczby międzynarodowych inwestorów
instytucjonalnych, uwarunkowany między innymi narastaniem
nadmiernych rezerw gotówkowych oraz coraz bardziej postępującą
deregulacją. Podmiotami na rynku finansowym stają się firmy finansowe (np. AIG, Goldman Sachs), ale coraz częściej także firmy
niefinansowe (np. General Motors, General Electric). Ogromny kapitał inwestycyjny oraz zyski osiągane przez niektóre z tych firm
sprawiają, że mogą one w pewnej mierze manipulować sytuacją na
rynku. Należy zauważyć, że w trading wysokiej częstotliwości,
wymagający stosowania zaawansowanych rozwiązań technicznych
oraz wyrafinowanych algorytmów, pozwalających na otwieranie i
zamykanie pozycji w ciągu kilku sekund, angażują się przede
wszystkim międzynarodowe fundusze inwestycyjne.
Globalizacja rynków finansowych nie byłaby jednak możliwa
bez rozwoju technologii komunikacyjnych i informatycznych. Wydaje się, że największą rolę w tym procesie odegrało upowszechnienie internetu. Dzięki temu możliwe stało się przesyłanie i rozpowszechnianie na całym świecie w czasie setnych części sekundy
ogromnych ilości informacji, niezbędnych do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Rozwój technologii przetwarzania informacji
przyczynił sie do rozwoju komputerowych systemów obsługi giełd
(np. UPT w GPW) oraz domów maklerskich, które dzięki rozwojowi technologii komunikacyjnych stanowią podmioty globalnego
rynku finansowego.
8. Trading
Rozwój technologii informatycznych przyczynił sie do wprowadzania na giełdach komputerowych systemów składania zleceń
w miejsce tradycyjnych systemów opartych na zasadzie open outcry
auction, polegających na przekazywaniu za pomocą słów oraz gestów informacji o chęci kupna/sprzedaży waloru przez fizycznie
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znajdujących się na parkiecie maklerów. Transakcja była zawierana
z pierwszym kontrahentem, który zaakceptował cenę (Bekaert i
Hodrick, 2012). W przypadku systemów komputerowych wprowadzone do komputera zlecania kupna/sprzedaży są ze sobą kojarzone zgodnie z przyjętymi zasadami (Rymarczyk, 2013), na przykład: priorytetem ceny, priorytetem czasu czy priorytetem rodzaju
zlecenia.
Wprowadzenie komputerowych systemów składania zleceń
pozwoliło na rozwój tradingu, definiowanego jako zawieranie
krótkoterminowych (od kilku sekund do kilku dni), czysto spekulacyjnych transakcji (Radlak, 2014). Dalszy rozwój możliwości systemów informatycznych umożliwił pojawienie się mechanicznych i
półmechanicznych systemów transakcyjnych.
9. Mechaniczne i półmechaniczne systemy transakcyjne
Mechaniczne (automatyczne) systemy transakcyjne stanowią
narzędzie inwestycyjne, składające się z zamkniętego zestawu reguł przetestowanych w symulacjach komputerowych na danych
historycznych, którego celem jest, w oparciu o wyniki co najmniej
jednej metody analizy, dostarczanie sygnałów kupna lub sprzedaży
określonych walorów. Zaletą podejmowania decyzji inwestycyjnych w oparciu o sygnały generowane przez automatyczne systemy transakcyjne jest: wyeliminowanie „czynnika ludzkiego” na
etapie analiz, możliwość zweryfikowania skuteczności technik inwestycyjnych, a także względna powtarzalność uzyskiwanych wyników. Warunkiem skutecznego stosowania tego typu systemów
przez inwestora jest jego wysoki poziom zdyscyplinowania – konieczne jest składanie dyspozycji kupna/sprzedaży w odpowiedzi
na każdy wygenerowany sygnał.
Półmechaniczne systemy transakcyjne stanowią zbliżone do
mechanicznych systemów transakcyjnych narzędzia inwestycyjne.
W przypadku półmechanicznych systemów stosuje się niezamknięty zestaw reguł. Inwestor poszukuje okazji na rynku poprzez wyznaczone kryteria, ale na podjęcie ostatecznej decyzji wpływ ma
jego opinia na temat danego przypadku. W związku z tym systemy
półmechaniczne pełnią przede wszystkim funkcję wspomagającą
decyzję. Pozwalają na wykorzystanie przez tradera jego wiedzy
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i/lub intuicji, które mogą stanowić decydujący czynnik sukcesu
inwestycyjnego.
10. Trading algorytmiczny
Dalszy rozwój możliwości obliczeniowych komputerów pozwolił na stosowanie tradingu algorytmicznego, nazywanego także
algo tradingiem albo black-box tradingiem. W przypadku tradingu
algorytmicznego cały proces tradingu – od wyszukania okazji na
rynku, przez jej ocenę, po wykonanie zlecenie kupna/sprzedaży wykonywany jest przez komputer. Przekazywanie zleceń kupna/sprzedaży dokonuje się za pośrednictwem platformy elektronicznej wyposażonej w algorytm zawierający strategie inwestycyjne zaprogramowane w oparciu o wyniki analizy ilościowej.
Zmiennymi zazwyczaj uwzględnianymi w algorytmie są: dane
rynkowe (np. ceny, wolumen), dane makroekonomiczne, ale także
czynniki pozaekonomiczne, takie jak na przykład poziom nastrojów inwestorów czy nawet astrologia.
Trading algorytmiczny jest najczęściej prowadzony w formie
tradingu wysokich częstotliwości (high-frequency trading) polegającego na otwieraniu i zamykaniu pozycji w czasie sekund lub nawet
milisekund. Ze względu na bardzo krótki okres inwestycji, czas
podejmowania decyzji oraz dotarcia zlecenia kupna/sprzedaży do
serwera giełdy może mieć kluczowe znaczenie dla uzyskanej wysokości stopy zwrotu. Z tego powodu fundusze inwestycyjne opierające się na tradingu wysokich częstotliwości dążą do posiadania
jak najbardziej wydajnych komputerów oraz efektywnych algorytmów, tworzonych przez specjalistów z różnych dziedzin. Ponadto istotne znaczenie ma odległość od serwera giełdy, gdyż
opóźnienie przesyłu zlecenia nawet o milisekundy w stosunku do
konkurencyjnego funduszu może przyczynić się do zakończenia
inwestycji stratą.
Zalety prowadzenia tradingu algorytmicznego, do których
można zaliczyć: niską korelację stóp zwrotu z tradingiem prowadzonym w tradycyjny sposób (umożliwia dywersyfikację portfela),
obniżenie kosztów transakcyjnych oraz utrzymania pozycji, przyczyniły się do wzrostu ich popularności. W 2010 udział tradingu
algorytmicznego w obrotach giełd wyniósł 56% w USA i 38% w
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Europie (Rymarczyk, 2013). W 2012 udział tradingu algorytmicznego w obrotach giełd szacowano nawet na 70% (Motylska-Kuźma,
2012). Należy jednakże zauważyć, że ze względu na generowanie
zleceń na podstawie algorytmu, w którym uwzględniona jest jedynie ograniczona liczba zmiennych, systemy te mogą być zawodne i
prowadzić do reakcji łańcuchowych, których wystąpienie może
implikować krachy na giełdzie. Przykładem może być flash crash w
2010 roku czy spadek cen akacji Enstar Group ze $102,00 do $0,01
w ciągu 2 sekund w roku 2011.
Podsumowanie
Rynki finansowe są jednymi z najbardziej zglobalizowanych.
Jest to uwarunkowane głębokimi przemianami jakie dokonały się
od okresu systemu waluty złotej do chwili obecnej w spojrzeniu na
rolę systemu finansowego w funkcjonowaniu gospodarki państwowej i światowej. Rozwój możliwości komunikacyjnych i technologii informacyjnych oraz liberalizacja i deregulacja związana z
ideologią neoliberalną przyczyniły się z jednej strony do wzajemnej
integracji rynków, ale z drugiej strony doprowadziły do kryzysu lat
2007-2010, który w niezwykle szybkim tempie rozprzestrzenił się
na cały świat. Globalny rynek finansowy ma możliwość stać się
niezwykle efektywny, stabilny oraz właściwie spełniać swoje podstawowe funkcje – mobilizacji, alokacji i wyceny kapitału oraz ryzyka. Konieczne jest jedynie znalezienie złotego środka pomiędzy
mechanizmem rynkowym a regulacją ze strony współpracujących
państw.
Wydaje się, że na kwestię globalizacji rynków należy także
spojrzeć z perspektywy możliwości automatycznych systemów
tradigowych, a zwłaszcza black-box tradingowych. Ryzyko globalnego krachu na giełdzie nigdy nie było tak bliskie – uruchomienie
reakcji łańcuchowej większości systemów algo tradingowych może
zostać spowodowane przez drobną anomalię wykrytą przez któryś
z tych systemów. Wyniki analiz przyczyn kryzysu z 2007-2010
wskazują jednak, że dużo bardziej prawdopodobną przyczyną kolejnej zapaści na rynku może być zachowanie inwestorów umotywowane między innymi chciwością i samolubnym dążeniem do
zysku ze wszelką cenę.
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Pozostaje zatem pytanie: Czy podejmując przed komputerem
decyzje inwestycyjne jesteśmy samotni? Czy decydujemy tylko o
swoim losie? Czy gra na giełdzie z maszyną oznacza bycie bardziej
samotnym niż gra z innym traderem? Wydaje się, że pojawia się
paradoks. Z jednej strony, tradując nie mamy bezpośredniego kontaktu z innym człowiekem, ale z drugiej strony jeszcze nigdy w
historii nasze decyzje nie miały tak bezpośredniego i szybkiego
wpływu na bogactwo, a być może nawet życie innych ludzi.
Streszczenie
Globalizacja rynków finansowych jest procesem postępującym
w niezwykle szybkim tempie ze względu na łatwość międzynarodowego przepływu środków finansowych spowodowaną liberalizacją i deregulacją rynków od lat 70. XX wieku. Finansyzacja, stanowiąca efekt ekonomii neoliberalnej, jest związana z systematycznym odrywaniem sektora finansowego od sfery realnej gospodarki
oraz jego nieproporcjonalnego rozwoju. Pojawienie się innowacji
finansowych – instrumentów pochodnych, międzynarodowych
inwestorów instytucjonalnych, dysponujących ogromnymi środkami finansowymi oraz rozwój w dziedzinie informatyki i telekomunikacji pozwoliło na rozwój tradingu, w tym tradingu algorytmicznego i tradingu wysokiej częstotliwości (High Frequency Trading). W pracy dokonano analizy wpływu przedstawionych zmian
na rynkach finansowych na ich efektywność, stabilność oraz spełnianie podstawowych funkcji – mobilizacji, alokacji i wyceny kapitału oraz ryzyka.
Słowa kluczowe: globalizacja, rynki finansowe, trading, algo
trading
Summary
The loneliness of trader: algo trading and globalization of financial
markets
The acceleration of globalization of financial markets occurs
because of the ease in the international, virtual flow of funds,
caused by liberalization and deregulation of these markets beginning in the 1970s. The role of financialization (as a result of economic neoliberalism) in the increase of dominance of the finance
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industry in the sum total of economic activity is discussed in the
paper. The basic reasons of globalization of stock exchanges, such
as the introduction of finance innovations (such as derivates or
short selling), the appearance of international, institutional investors and the introduction of modern information and communication technologies caused the development of trading and algo trading. In this paper the role of globalization of financial markets is
discussed in the context of functions of financial markets.
Keywords: globalization, financial markets, trading, algo trading
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ROZDZIAŁ V

SAMOTNOŚĆ
ASPEKT PEDAGOGICZNY
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Wacław Kędzior

Samotność: ucieczka od miłości
Wstęp
Człowiek jest istotą społeczną posiadającą naturalną potrzebę
przebywania z drugą osobą. Słowa Tomasza Mertona, iż nikt nie jest
samotną wyspą, prowokują do spojrzenia na zjawisko samotności
wieloaspektowo. Samotność nie musi mieć tylko konotacje negatywne. Może stanowić postać pozytywną, gdy prowadzi do
twórczego rozwoju, koncentracji myśli, dokonania pewnych rozliczeń z samym sobą czy intymnego kontaktu z Bogiem. Tak przeżywana samotność tworzyć może nowe spojrzenie na otaczającą rzeczywistość i przeżywanie własnej egzystencji. Istnieje jednak, słusznie zresztą dominujące przekonanie, o destrukcyjnym wymiarze
samotności. Myślę, że należałoby raczej mówić o osamotnieniu, które według wielu badań interdyscyplinarnych, jest wynikiem coraz
częściej doświadczanej samotności społecznej. Owa społeczna samotność prowadzi do osamotnienia w wyniku wielu negatywnych
zjawisk, zarówno wymiarze konfrontacyjnym z samym sobą, jak i
otoczeniem. Skutkiem bywają odejścia do grup subkulturowych,
przestępczych, sekt, nowych ruchów religijnych czy ucieczka w pospolite i te bardziej wyrafinowane uzależnienia. Istnieje także wiele
przykładów zachowań suicydologicznych, których głównym źródłem jest osamotnienie.
W artykule tym chciałbym skupić się nad fundamentalną
kwestią osamotnienia, która w moim nie tylko wewnętrznym przekonaniu, ale codziennym doświadczaniu dramatyzmu samotności
ludzi młodych, jest wynikiem zagubienia istotowego celu bycia
osobą ludzką. Chciałbym spojrzeć na samotność nie jako skutek, ale
przyczynę przecinania pępowiny życia – odrzucania Miłości, którą
jest sam Bóg (por. 1 J, 4). Nie sposób tutaj postawić pytania, na które trudno dać jednoznaczne, logiczne wytłumaczenie. Dlaczego
człowiek swą wolną, opartą na przyrodzonym racjonalizmie wolą,
wybiera absurd? I nie chodzi tutaj o życie w samotności, niekoniecznie z wyboru. Trzeba pamiętać, że samotność jest wieloznacz699

nym pojęciem określającą rzeczywistość i tym bardziej wieloznaczną. Jednak nie to będzie głównym przedmiotem refleksji tego
artykułu.
Tematem zatem moich rozważań będzie kilka myśli odnoszących się do wolnego wyboru osamotnienia jako zła, będącego negacją Boga – Miłości. Takiego wyboru, które nie jest powołaniem, lecz
wyborem samotności, życia „w pojedynkę” ze względów osobistych, dla sławy, wyrachowania, wygodnictwa. Jest ucieczką przed
rzeczywistym Bożym powołaniem do miłości. Św. Augustyn tak to
określił: „Ziemska wędrówka umęczy tego, kto siebie samego
uczynił dla siebie drogą do nieba”.
1. Będziecie jako bogowie (por. Rdz 3,5)
Eritis sicud dii scientes bonum et malum1 – przetaczające się
przez wieki od pierwszych chwil ludzkiej egzystencji, pozostanie
zapewne dramatycznym mirażem aż do dnia paruzji. „A wtedy
otworzyły się im obojgu oczy i poznali, że są nadzy” (Rdz 3, 6). To
sytuacja po grzechu, wskazująca na nowy stan ludzkiej natury. Ich
reakcją była ucieczka sprzed oblicza Stwórcy i doświadczenie
wstydu. Strach powodujący samoocenę która każe człowiekowi
ukryć się przed Miłością Boga. „Ów wstyd jest jakby pierwszym
źródłem ujawnienia się w człowieku – w obojgu: mężczyźnie i kobiecie – tego co nie pochodzi od Ojca, ale od świata”2. Pozostają
zdani na samych siebie, osamotnieni w swym wyborze, który przecież okazał się być prowokacją kłamcy.
Samotność następująca po grzechu pierworodnym, była jednym z pierwszych jego owoców. Jest ona także dzieckiem zrodzonego po upadku wstydu – tego specyficznie ludzkiego lęku o własną zagrożoną godność osobową3. Człowiek zobaczył własną niedoskonałość i bylejakość. Pojawiła się świadomość bycia niegodnym miłości a tym samym godnym odrzucenia. Obraz ten pokazuje, jak bardzo człowiek ukrywa się za parawanem własnej samot„Będziecie jako bogowie znający dobro i zło”, (przyp. aut).
Jan Paweł II, Komentarz do ksiąg Starego Testamentu, Wydawnictwo M, Kraków 2012, nr 43.
3
Por.
Jeszcze
coś
o
samotności,
http://www.lucarz.jezuici.pl//obrok/samotnosc. (24.10.2014).
1
2
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ności bojąc się zawołać o miłość. Często szuka jej tam, gdzie są tylko złudzenia miłości. Utrata wiary w Bożą miłość wprowadza w
coraz większe osamotnienie duchowe, którego nie zastąpią żadne
listki figowe ludzkiej namiętności, pożądliwości i egoizmu. Utrata
miłości Boga ze swego pola widzenia rodzi wypaczone formy
współżycia i potrafi z lęku przed duchową alienacją narzucać je
innym. Uprawomocniać homodeiczną uzurpację in mundo summus
rex4, bycia jedynym panem i prawodawcą świata, zmieniającym
ustalony porządek natury.
Człowiek ukrywający się przed Miłością - Bogiem dramatycznie Go poszukuje w drugim człowieku. Chce właśnie z tego powodu widzieć go bogiem. Nie zawsze spotyka w nim miłość bezwarunkową, nigdy nie spotka miłości absolutnej, nigdy do końca
spełnioną i spełniającą. Pojawiający się zawód i rozczarowanie spycha go w jeszcze głębsze pokłady osamotnienia. Owo rozczarowanie staje się psychicznym i duchowym kuriozum osamotnienia,
mimo obecności drugiej osoby. Ta samotność staje się niejako skutkiem idolatrycznej miłości ludzkiej a nie prowadzącej do źródła
Miłości Absolutnej. A miłość ludzka ma być obrazem miłości Boga.
Ona właściwie ma doprowadzić do Niego. Jeśli jej spełnieniem jest
ukrycie się w zaroślach własnych egoizmów, można pozostać na
zawsze w okowach samotności, nawet we dwoje. Zawód z przeciętności owej miłości i brak spełnionych oczekiwań budzi dystans
i wspólne wyrzuty, za którymi ukryta jest prawdziwa, nieuświadamiana tęsknota za miłością Boga. Zrodzona samotność dotknie
nie tylko pojedynczą osobę, małżeństwo, ale będzie zarażać sobą
najbliższe otoczenie, zwłaszcza dzieci.
Samotność jest zarówno skutkiem jak i przyczyną zerwania
kontaktu z rzeczywistością, z realizmem życia, swego powołania i
zadań wynikających z bycia człowiekiem dla człowieka. Jest nie
tylko brakiem zaspokajania podstawowych potrzeb, chociaż często
i tak bywa. Podstawowym warunkiem godnego przeżywania swego człowieczeństwa jest odkrycie obrazu Stwórcy w sobie i drugim
człowieku. Zerwana więź z Bogiem otwiera człowieka właściwie na
wiarę we wszystko. Przedefiniowuje na gruncie antropologicznym
4

Być królem świata, (przyp. aut.).
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samą osobę ludzką, stwarzając zafałszowaną perspektywę samospełnienia. Powodów jest wiele. Także pojawiająca się ilość przeróżnych pretekstów zaspakajania otwiera, zwłaszcza niedojrzałą
jednostkę, na niebezpieczeństwo utraty kontroli nad swym życiem.
Człowiek uciekający przed miłością, tak naprawdę ciągle jej
poszukuje i pragnie. Pragnienie to wymaga obecności. Bycia kimś
dla kogoś i bycia z kimś dla siebie. By móc się stawać ciągle na nowo, mimo niepowodzeń i życiowych porażek. Taką prostą a zarazem głęboką myśl o ludzkiej miłości wyraził Erich Fromm, pisząc:
Miłość dziecięca trzyma się zasady: Kocham, ponieważ jestem kochany.
Natomiast miłość dojrzała twierdzi: Jestem kochany, ponieważ kocham.
Niedojrzała miłość mówi: Kocham cię, ponieważ cię potrzebuję. Dojrzała
miłość powiada: Potrzebuję cię, ponieważ cię kocham5.
2. Ból samotności uzależnień
Człowiek staje się w pełni osobą, gdy wchodzi w relację z
drugim człowiekiem. Relacja ta polega na wzajemnym oddaniu się
i miłości, której źródłem jest miłość Boga. Wtedy realizuje swe
człowieczeństwo, stając się w pełni osobą. Wzajemne oddanie się i
pozbawiona egoizmu relacja miłości, pozwala realizować w sobie
pełne podobieństwo do Boga6. Mężczyzna i kobieta muszą wzajemnie przekroczyć granice samotności, aby ich wzajemne zbliżenie
do siebie stało się pełną miłością7. Jeśli to nie nastąpi pojawiają się
substytuty niezaspakajające owo pełne „dawania siebie”, a raczej
człowiek siłą rzeczy staje się biorcą zaspakajającym swe nieuporządkowane pożądania.
Ucieczka w substytuty miłości, ma wiele wewnętrznych jak i
zewnętrznych powodów. Jednak zawsze ich podłożem będą problemy psychiczno-duchowe rodzące się już w latach wczesnej młodości czy dzieciństwie. Rodzice dla dziecka, zwłaszcza małego, są
całym jego światem. Oni stają się pierwszymi wzorcami także w
spojrzeniu na siebie i swoją płeć. „Pojęcie małżeństwa czy rodziny
dziecko tworzy sobie w oparciu o więź między ojcem i matką.
E. Fromm, O sztuce miłości, PiW, Warszawa 1973, s. 54.
Por. J. Augustyn, Integracja seksualna, Wydawnictwo M, Kraków 1993, s. 24.
7 Por. Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich, TN KUL, Lublin 2012, s.
5
6

39.
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Dziecko uczestnicząc w miłości małżeńskiej swoich rodziców, która
jest również miłością seksualną, spontanicznie odkrywa, że istotą
seksualności jest wyraźnie wzajemnej miłości oraz że z tej miłości
rodzi się nowe życie”8. Co się jednak dzieje, gdy nastolatek sam
zostaje ze swymi problemami i z nikim o tym nie rozmawia? Obecnie, jak widać z rozmów i prowadzonych badań9, jednym z najpopularniejszych i najbardziej dostępnych źródeł jest Internet i niestety wszechobecna pornografia. Rozbudzenie zainteresowania pornografią skutkuje niezwykle destrukcyjnie nie tylko na dzieci. Jej
skutki mogą okazać się dramatyczne:
- zupełnie zafałszowuje rzeczywisty wizerunek kobiety i mężczyzny. Człowiek – kobieta utrwala się w psychice jako przedmiot
użycia, pożądania. Obiekt zaspakajania swych egoistycznych (a
więc głęboko zakotwiczonych we własnym i tylko własnym ego)
doznań. Brutalizacja obrazów pornograficznych podświadomie
sytuuje kobietę niżej w hierarchii człowieczeństwa. A przecież w
zamyśle Stwórczym Boga mężczyzna i niewiasta są sobie równi:
„Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go
stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę” (Rdz 1, 27). Mężczyzna
zaś w pornografii jest nienaturalnie wręcz jako tyran czy despota, a
zarazem jako heros pokazany. Ich współżycie wyzute jest ze
wszystkich innych głębszych relacji jak ta, która w istocie spycha
ich na zupełnie przeciwne bieguny zamiast łączyć w jeden, wspólny organizm miłości (por. Rdz 2, 24);
- pornografia prowokuje do zachowań seksualnych pozbawionych altruizmu, aprobujących przedmałżeńskie i pozamałżeńskie kontakty seksualne. Zachęca do antykoncepcji, aborcji, homoseksualizmu… Osoba uzależniona od pornografii zamyka się w
iluzorycznym świecie hedonistycznego patrzenia na rzeczywistość.
Tym samym pozbawia się realnych szans na budowanie zdrowej
wspólnoty małżeńskiej;

J. Augustyn, dz. cyt., s. 75.
Analiza własnych wyników badań (materiałów z wypowiedzi podmiotów)
w ramach projektu badawczego Katedry Pedagogiki Katolickiej oraz przygotowywanej rozprawy (przyp. aut.).
8
9

703

- uzależnieni od pornografii nie chcą mieć dzieci. Wpadają w
pustkę brutalnie mówiąc „bezproduktywnych” i okaleczających
zachowań. Są bardziej podatni na przemoc i jednocześnie coraz
bardziej zamknięci w sobie. Bywa, że nie potrafią poradzić sobie z
własną seksualnością bez pomocy innych. Wpadając przez pornografię w uzależnienie samogwałtem, nawet w małżeństwie, nie potrafią właściwie spełniać oczekiwań współmałżonka;
- pornografia przyczynia się do powstawania i rozwoju patologii seksualnych. Przykłady przemocy seksualnej wobec drugiego
człowieka zwłaszcza wykorzystywania dzieci są dzisiaj tematem
powszechnej dyskusji i potępienia. Media szeroko nagłaśniają takie
przypadki i podnoszą, słuszny poniekąd wrzask, ale same w innym
czasie nadają pornografię!10 Kuriozum czy wybiórczo traktowany
temat?
- kontakt z pornografią zawsze ma destruktywne następstwa.
Zmiękcza odporność na inne uzależnienia; narkomanię, alkoholizm, nikotynizm, przemoc… Powoduje rozpad wielu związków
małżeńskich, kryzysów w realizacji swego powołania, porzucania
W latach powojennych przemysł pornograficzny zdominowany został
przez niejakiego Rubena Sturmana, syna rosyjskich Żydów. Z racji swych wpływów i zasięgu okrzyknięty został „Waltem Disneyem Pornografii”. Początkowo
wydawca komiksów, szybko doszedł do wniosku, iż największe pieniądze można zrobić na najniższych ludzkich instynktach, zwłaszcza, gdy się od nich uzależnia. Wykorzystując najnowsze osiągnięcia techniki masowej manipulacji i
ogłupiania, zainwestował w media i oczywiście w pornografię. Obecnie Steven
Hirsch (biznesmen i mason, też pochodzenia żydowskiego) jest szefem największej na świecie korporacji produkującej filmy porno – Vivid Entertainment. Ze
względu na dochody, Vivid nazywany jest „Microsoftem świata porno”. Hirsch
kreuje najnowocześniejsze trendy w tym przemyśle, tj. najwymyślniejsze i wyuzdane patologie, z segmentem gejowskim na czele. Wprowadza je zwłaszcza w
społeczeństwa postrzegane dotychczas jako „chrześcijańskie” poprzez między
innymi takie zjawiska medialne jak „reality show”, które osiągnęły niespotykaną
dotąd skalę popularności. W Polsce popularyzowany głównie przez telewizję
Polsat i koncern ITI (TVN) należący do większościowego pakietu Vivendi za
którym, jak twierdzi S. Krajski (wykład we Wrocławiu w czerwcu 2012 r.) stoi
Rothschild, multimiliarder żydowskiego pochodzenia. Por. Fronda Pornografia jest
jednym
z
największych
zagrożeń
dla
chrześcijaństwa,
http://www.fronda.pl/a/pornografia-jednym-z-najwiekszych-zagrozen-dlachrzescijanstwa (20.10.2014).
10
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kapłaństwa czy ograniczonych i wypaczonych form jego realizacji.
Spycha w aksjologiczną pustkę i osamotnienie;
- deformuje rozwój osobowości, zwłaszcza poprzez zacieranie
poczucia własnej godności i wartości społecznej człowieka. Uzależnieni od zachowań seksualnych zamykają się we własnym świecie
porażek. W sytuacji wielu wierzących powoduje zanik praktyk religijnych, konflikty sumienia. Niekiedy, zwłaszcza w okresie dojrzewania, jest powodem do złych spowiedzi i świętokradczego życia sakramentalnego. Powoduje potężne uzależnienia duchowe, a
w ich następstwie zaburzenia, które wymagają interwencji psychiatrycznych czy egzorcystów. Jako grzech nieczysty, jest poważnym
naruszeniem moralności chrześcijańskiej i przykazań Bożych. Dewastacja, jaką wywołuje w Kościele i kulturze pornografia jest jednym z największych zagrożeń – mówi znany chrześcijański apologeta Josh McDowell11. Nie trudno się z nim nie zgodzić.
Młodzież staje się coraz bardziej zamknięta w sobie. Nie potrafi się otworzyć, zwłaszcza w sytuacjach wymagających rozmowy, pomocy starszych. Burzy w nich tak ważną w wychowaniu
potrzebę autorytetu, właściwego wzorca zachowań i postępowania12. Młodzi ludzie zamykając się na autorytet, zamykają się na
Jezusa Chrystusa. Można to zaobserwować w procesie edukacyjnym, gdzie nie tylko nauka religii, ale codzienne praktyki wynikające np. z przedsakramentalnego przygotowania, stają się przymusem, a wielu z nich po prostu rezygnuje. O ile pewien przymus dotyczy dzieci i młodzieży (sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego), tak przygotowanie do sakramentu małżeństwa w wielu
przypadkach jest przysłowiową „musztardą po obiedzie”. Osobnym zagadnieniem jest jego jakość w wielu parafiach. Pojawiające
się przeszkody, których jeszcze w poprzednim pokoleniu nie było,
lub stanowiły pojedyncze wyjątki, są przyczyną nachalnej i
wszechobecnej w życiu nastolatków pornografii.
11 Por. tamże, http://www.fronda.pl/a/pornografia-jednym-z-najwiekszychzagrozen-dla-chrzescijanstwa(20.10.2014).
12 O roli autorytetu w procesie wychowawczym człowiekta mówi ks. Prof. Dr hab.
Jan Zimny. Zob. J. Zimny, Współczesny model autorytetu nauczyciela, Wydawnictwo
KUL, Lublin - Rużomberok 2006.
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Dzisiaj nie młodzież szuka pornografii a pornografia młodych.
Wśród badanych między 78 a 91 procent oglądających pornografię
nastolatków nigdy celowo jej nie szukało13. Według doświadczeń
specjalistów, aż 38% z nich uzależni się. McDowell twierdzi także,
że 60% dorosłych mężczyzn praktykujących, ma problemy z pornografią. W przypadku nastolatków odsetek ten może sięgać ponad 70%. Wg niepublikowanych własnych badań, wskazuję, że
wśród młodzieży męskiej odsetek ten wynosi nawet w niektórych
środowiskach badawczych 93% (uczniowie między 14 a 17 rokiem
życia) i 48% wśród młodzieży żeńskiej. Lepiej wygląda sytuacja w
mniejszych środowiskach wiejskich (chodzi o mniejsze gimnazja
gdzie odsetek ten jest znacznie mniejszy). Są to tereny, gdzie istnieje jeszcze dosyć mocna współpraca między rodziną, szkołą i parafią. Tam też najlepiej wygląda praktyczna strona duszpasterstwa
dzieci i młodzieży14. Pornografia to prawdopodobnie największe
zagrożenie wychowawcze dla Kościoła w całej jego historii i jak
wskazuje McDowell, wielu pastorów (katechetów, księży) z nim
nie walczy, bo sami zanurzeni są w pornografii15. Pornografia
przedefiniowuje najważniejsze wartości w życiu młodego człowieka. Odpycha od rodziców, Kościoła, Pisma Świętego. Niszczy relacje i wypacza obraz drugiej osoby. W efekcie, zrywa więzi z Chrystusem.
Współczesna popkultura lansuje przegranych idoli jako wzór
dla młodych. Trudno wymieniać wszystkie zjawiska, ale warto
zwrócić uwagę na tzw. legendę „Klubu 27”. W latach 90. XX w.,
zauważono, że wielu znanych muzyków umiera w wieku dwudziestu siedmiu lat. Ludzie ci skończyli swe życie najczęściej poprzez samobójstwo albo na skutek prowadzonego stylu życia. W
środowiskach swych wielbicieli uwielbiani niczym bogowie, umieJ. McDowell, Pornografia…, tamże, (20.10.2014).
Dane z niepublikowanych, prowadzonych jeszcze badań autora dotyczących
uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Odnośnie duszpasterstwa, w wielu przypadkach
dane statystyczne nie mają swego pokrycia w rzeczywistości – niestety na ich niekorzyść. Analogiczna sytuacja dotyczy ogólnych danych diecezji czy w przypadku podmiotów świeckich – pracy pozalekcyjnej z młodzieżą w szkołach czy innych instytucjach kulturalno-oświatowych (przyp. aut.).
15 J. McDowell, tamże, (20.10.2014).
13
14
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rali pozostawiając tragiczną legendę. Najpopularniejsi muzycy tacy
jak: Robert Jonson, Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, Kurt Cobain czy Amy Winehouse. Lista „Klubu 27” sięga
niemal 50 osób. Wielu fanów wierzy, że ma to jakieś szczególne,
magiczne znaczenie i niestety, zdarzają się przypadki śmierci samobójczych ich wielbicieli. Droga, którą poszli owi legendarni bohaterowie rocka, bluesa, R&B opisywana była przez wiele magazynów i czasopism muzycznych, skierowanych głównie dla młodzieży. Charles S. Cross w swej biografii o Jimim Hendrixie i Kurcie
Cobainie pisał, iż „ Liczba muzyków zmarłych w wieku 27 lat jest
niezwykła, daje bardzo dużo do myślenia. Pomimo, że masa ludzi
umiera w bardzo różnym wieku, to jest jakaś więź między wszystkimi muzykami zmarłymi w wieku 27 lat”16. Wielu fanów wierzy,
że ma to jakieś głębsze znaczenie. Ludzie ci przecież mieli sławę,
pieniądze, zaszczyty. Posiadali władzę nad swymi „wyznawcami”.
A jednak pozostawali niezwykle samotni w świecie, w którym brakło miejsca dla Boga. A tam gdzie nie ma Boga, nie ma miłości.
Obowiązują ciągle te same światowe wartości: egoizm, samozadowolenie, złudne zaszczyty i honor, bogactwo i sława, władza i pozorna wolność, znacząca pozycja społeczna, uwielbienie tłumów,
siła fizyczna, dominacja i przemoc, kult ciała i zmysłowe przyjemności, rozrywka, blichtr i luksus, beztroskie życie i niekończąca się
zabawa… „Świat oferuje to samo co zawsze: pychę żywota”(…).
Jeśli świat pozostaje ślepy wobec Absolutu, to musi absolutyzować
swoje błędy”17. Sięga się wtedy po pojęcia zaczerpnięte z autentycznych źródeł prawdy, używając retoryki religijnej. Owi idole
określani są często przez media jako „charyzmatyczni”, nie mając
najmniejszej wyobraźni i wiedzy co naprawdę znaczy „być charyzmatykiem”.
Ktoś kiedyś powiedział, że jeśli człowiek przestaje wierzyć w
Boga, jest w stanie uwierzyć we wszystko. Człowiek z natury jest
stworzeniem ukierunkowanym „ku górze”. Owa transcendentność
16 Cross, Charles R., “P-I's Writer in Residence Charles R. Cross explores the
darker side of 'only the good die young'” w Seattle Post-Intelligencer, 23|2|2007.
(11.10.2014).
17 D. Dorn, Klub 33, Miesięcznik „Egzorcysta”, Nr 10(26) Październik 2014, s. 24-28.
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pozwala na odnalezienie się wśród meandrów codzienności. Jeśli
zostanie „przekierunkowana” w stronę zła, kłamstwa i fałszywej
homodeicznej wolności, traci sens swej egzystencji, gdyż świat,
który obiecywał wszystko, ostatecznie daje nicość, pustkę aksjologiczną prowadzącą do dramatyzmu osamotnienia. Idole z „Klubu
27” w gruncie rzeczy dążyli do absolutnej niezależności i wolności,
a sami stali się ofiarami uzależnień. Luis Chauvin (umiera na kiłę),
Robert Johnson (zatrucie strychniną), Rudy Levis (przedawkowanie narkotyków), Brian Jones (utonięcie przez samobójstwo lub zabójstwo), Alan Wilson (samobójstwo – przedawkowanie barbituranów), Jimi Hendrix (przedawkowanie barbituranami, uduszenie
wymiocinami – możliwe samobójstwo lub zabójstwo), Janis Joplin
(przedawkowanie heroiny), Arlester Christian (morderstwo), Jim
Morrison (zawał serca, uzależnienie od narkotyków), Linda Jones
(śpiączka), Ron McKerman (śmierć z powodu alkoholizmu), Peter
Ham (samobójstwo przez powieszenie), Gary Thain (przedawkowanie narkotyków), Jean-Michel Basquiat (przedawkowanie speedballu), Mia Zapata (morderstwo), Stretch (zastrzelony), Fat Pat
(zastrzelony), Freaky Tah (zastrzelony), Sean Patrick McCabe (zadławienie wymiocinami po spożyciu dużej ilości alkoholu), Jeremy
Michael Ward (przedawkowanie heroiny), Jonathan Brandis (samobójstwo przez powieszenie), Brian Ottoson (przedawkowanie
narkotyków) Valentin Elizalde (zamordowany), Levi Kereama (samobójstwo – wypadnięcie przez okno), Orish Grinstead (niewydolność nerek – uzależniony od narkotyków i alkoholu), Amy Winehouse (zatrucie alkoholem)18. Znanych nazwisk jest znacznie
więcej. Wszyscy ci odeszli mając 27 lat.
Gdyby prześledzić losy najpopularniejszych idoli filmu, muzyki, sztuki, kultury, to sam katalog przyczyn ich zgonów byłby
zbyt obszerny jak na jeden artykuł. Najgorszym, co może spotkać
człowieka odwracającego się od swego Stwórcy, jest iluzja szczęścia
bez Niego, którą daje odwieczny wróg Boga i człowieka. Uzależ-

18
Zob.
http://loudwire.com/former-visions-of-atlantis-singer-nicolebogner-passes-away-at-27/(02.11.2014)
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nienia, zwłaszcza od alkoholu, narkotyków, barbituranów19, dopalaczy, pornografii…niszczą i pożerają człowieka. To także ucieczka
od Boga, który zawsze czeka, jak ojciec z opowiadania ewangelicznego o Synu Marnotrawnym. Jak widać, nie każdy może czy chce
powrócić. A może nie każdy zdążył, upadając pod ciężarem głęboko skrywanej samotności.
Bóg nie stworzył człowieka dla własnego „widzi mi się”, jako
marionetki. Dał mu wolną wolę i oczekuje, by jako taki, dokonywał
wolnych decyzji, opartych na życiu zgodnym z Jego zasadami. By
zakochał się w Nim i podjął z Nim współpracę. Bóg przygarnia,
pomaga tym, którzy sami są sobie pomóc. Tym, którzy Go szukają,
pragną Jego ojcowskiego uścisku. Jeśli człowiek zrobi to, co do niego należy, Bóg uczyni swoje – pozwoli, by na nowo stawać się Jego
dzieckiem. Czy można być w takiej sytuacji samotnym?
3. Egoizm, strach czy brak wiary w siebie?
Mówiąc o samotności jako ucieczce przed Bożą Miłością nie
należy zapominać o tym, który pierwszy wybrał na wieczność samotność, zapatrzony we własne piękno. Bardzo ważne jest by nie
dawać diabłu okazji do ingerencji w ludzkie życie. „Niebezpieczne
jest popadanie w któryś z ekstremalnych stanów: albo ignorowanie
Złego tak, jakby nie istniał, albo zbytnią koncentrację na nim i jego
działaniu”20. W walce z tym przeciwnikiem nie można stosować
półśrodków. Jezus bardzo wysoko stawia poprzeczkę: „A Ja wam
powiadam: Każdy, kto pożądliwie patrzy nas kobietę, już w swoim
sercu dopuścił się z nią cudzołóstwa. Jeśli więc prawe twoje oko
jest ci powodem do grzechu, wyłup je i odrzuć od siebie. Lepiej
bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż
żeby całe twoje ciało miało być wrzucone do piekła”(Mt 5, 28-29).
Egoistyczna miłość własna będzie zawsze patrzeć na wszystko przez
pryzmat własnego „ja”. Nawet w godnych podziwu działaniach społecznych, ewangelizacyjnych, naukowych „ja jestem jedynym kryte19 Przyjęcie jednorazowo małej ilości (ok. 100 mg) działa uspokajająco, nasennie i przeciwepileptycznie. Dawka śmiertelna wynosi ok. 1500 mg (wartość ta
nieco różni się dla poszczególnych barbituranów).
20 A. Barnaba, Podstawy wewnętrznego uwolnienia, Miesięcznik „Egzorcysta”, Nr 8(24), sierpień 2014, s. 57.
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rium oceny własnego życia, własnych działań i cudzych osiągnięć”.
Będę pożądał, by mieć zawsze rację, by ukraść to, co należy się Bogu.
Zadufanie i idealizacja własnego ja toczy się jak błędne koło przez lata
życia, by w końcu pozostać władcą swego bezludnego życia. Człowiek jest odpowiedzialny za to, co robi każdego dnia, w każdej jego
chwili. Przez własne wybory współpracuje z Bogiem i wtedy nie jest
sam - albo z Jego przeciwnikiem, i wtedy pozostaje samotny. Nie ma
trzeciej drogi. Tylko Bóg może przyjść z pomocą tym, którzy w swej
samotności proszą o nią. On czeka, by człowiek zaprosił Go do swego
życia. Natomiast sceptycyzm i brak wiary prowadzą do ogromnej
pustki. Człowiek został stworzony do bycia we wspólnocie, dlatego
nienawidzi pustki. Dlatego wybiera innych bogów, których można
zobaczyć, dotknąć, bez względu na to czy realnie istnieją czy są wytworem magicznej wyobraźni samotnika. Lata spędzane poza Kościołem, bez modlitwy i sakramentów pozostawiają przestrzeń określonym stanom psychicznym, które pogarszają relacje z innymi ludźmi,
zwłaszcza najbliższymi, najbardziej życzliwymi, przyjaciółmi, którzy
czasami boją się już o cokolwiek zapytać.
W ostatnich latach bardzo modne stało się wykreowane na zachodzie określenie „singiel” w stosunku do ludzi żyjących samotnie.
A może raczej jest to uwspółcześniona wersja starokawalerstwa czy
staropanieństwa. Stanu, który niekoniecznie wiąże się z tym, o czym
mówi Magisterium Kościoła – powołaniem do życia w samotności.
Sytuacja i stan osób żyjących w samotności jest ważnym problemem
psychologicznym, społecznym ale także eklezjalnym i teologicznym.
Kościół docenia życie ludzi samotnych dla dobra wspólnoty. Przez
nią mogą jak inni realizować swe chrześcijańskie powołanie. Problem,
który jest próbą odpowiedzi na zjawisko osamotnienia z powodu
ucieczki przed miłością, pozostaje ciągle poza duszpasterskimi oddziaływaniami. Chodzi o singlizm jako przekleństwo losu, jako błędny acz świadomy wybór poprzez odrzucenie miłości. Egzystencja
ludzka poza miłością pozbawiona jest na odkrycie i zbudowanie swego powołania do życia w radości. Nie jest w stanie znaleźć swojej
drogi do świętości. Staje się niewolnikiem swoich miraży o szczęściu,
niewolnikiem uzależnień, strachu, niepewności stając się de facto
wrogiem samego siebie. „Używa myślenia po to, by oszukiwać samego siebie. Używa wrażliwości emocjonalnej po to, by nienawi710

dzić siebie i innych. Używa sumienia po to, by mieszać dobro ze
złem. Używa wolności w taki sposób, że ją traci. Używa słów po to,
by ranić i krzywdzić. Używa swojej seksualności po to, aby wyrażać przemoc i przekazywać śmierć”21. Pod pozorem fałszywie pojętej wolności często wpada w pułapkę pozytywnego myślenia, czyli
rozgrzeszania swego buntu wobec miłości. A przecież nie chodzi
tutaj o prawdę obiektywną lecz takiej jej przeinaczenie, że rzeczywistością staje się to coś dzięki czemu czujemy się lepiej. To domorosła i zredukowana psychologia, która przeradza się w osobliwą
pseudoreligię autosukcesu. Takie patrzenie na swoją drogę życia
sprzyja tłumieniu prawdziwych uczuć. Wielu psychologów wykazało, że pojawiające się zaburzenia u osób samotnych, „pozytywnie
myślących” o swym wyabstrahowanym od rzeczywistości świecie,
że przyczyną tych zaburzeń są problemy sumienia (problem dobra
i zła) i etycznie ukierunkowanego sensu życia i brak realizmu w
postrzeganiu rzeczywistości22. Postawy ukryte te za takim spojrzeniem na życie są przejawem niedojrzałości i egoizmu pozostające
raczej w sferze dziecięcych iluzji, zatrzymanych we wczesnym etapie rozwoju. Otwierają one dojrzałych ludzi na postawy magiczne,
idolatrycznej, pesymistyczne czy w końcu suicydologiczne, o czym
wspomniałem przywołując przykład „Pokolenia 27”.
Aby miłość ludzka była rzeczywiście drogą do doskonałości,
Bóg przychodzi z pomocą. Bóg, który jest Miłością na drodze człowieka stawia wielu ludzi. Przyjaciół i nieprzyjaciół. Jaka będzie
postawa człowieka wobec zadań stawianych przez Stwórcę, taka
będzie jego przyszłość. Doczesna i wieczna. Można zamknąć się we
własnym świecie, szukając w nim nawet drogi do ideału, lub
przemóc się i podjąć trud kochania ludzi, zwłaszcza tych, których
po ludzku się nie znosi. Pokonywanie przeszkód tkwiących w naszym myśleniu, patrzeniu na rzeczywistość i jej ocenie, sprawia, że
człowiek staje się coraz doskonalszy. Pokonuje własny strach i egoizm. Staje się potrzebny dla drugich. Pozwala użyć się Temu, który
powołał każdego człowieka do miłości. Można podejmować różneM.
Dziewiecki,
Miłość
jedyną
drogą
do
szczęścia”,
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/I/IP/milosc_doszcz.(03.11.2014).
22 Por. A. Posadzki, Psychologia i New Age, Wyd. Arka Noego, Gdańsk 2007, s. 57.
21
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go rodzaju wysiłki, umartwienia, wielogodzinne modły i przeróżne
ćwiczenia duchowe. Można wyzwalać się od wszelkich uzależnień
psychosomatycznych. Nawet duchowych. Ale będzie to miało mizerny skutek bez miłości. Po prostu nadal tkwić będziemy w osamotnieniu samodoskonalenia.
Niech pointą będą słowa Apostoła, który daje nadzieję
wszystkim tym, dla których samotność jest niekiedy ucieczką od
miłości. Od Boga.
A teraz i wy odrzućcie to wszystko: gniew, zapalczywość, złość, znieważanie, haniebną mowę wychodzącą z ust waszych.
Nie okłamujcie się nawzajem, boście zwlekli z siebie dawnego człowieka
z jego uczynkami, a przyoblekli nowego, który wciąż się odnawia ku głębszemu poznaniu Boga, na obraz Tego, który go stworzył. A tu już nie ma Greka
ani Żyda, obrzezania ani nieobrzezania, barbarzyńcy, Scyty, niewolnika,
wolnego, lecz wszystkim we wszystkich jest Chrystus.
Jako więc wybrańcy Boży – święci i umiłowani – obleczcie się w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc jedni
drugich i wybaczając sobie nawzajem, jeśliby ktoś miał coś do zarzucenia
drugiemu: jak Pan wybaczył wam, tak i wy.
Na to zaś wszystko przyobleczcie miłość, która jest spoiwem doskonałości. A w sercach waszych niech panuje pokój Chrystusowy, do którego też
zostaliście wezwani w jednym Ciele. I bądźcie wdzięczni. Słowo Chrystusa
niech w was mieszka w całym swym bogactwie: z całą mądrością nauczajcie i
napominajcie siebie, psalmami, hymnami, pieśniami pełnymi ducha, pod
wpływem łaski śpiewajcie Bogu w waszych sercach” (Kol 3, 8-16).
A wtedy nie będziemy nigdy osamotnieni, bo ucieczką naszą
będzie Miłość, która wyzwala z każdej niemocy.
Steszczenie
Człowiek jest istotą społeczną posiadającą naturalną potrzebę
przebywania z drugą osobą. Słowa Tomasza Mertona, iż nikt nie jest
samotną wyspą, prowokują do spojrzenia na zjawisko samotności
wieloaspektowo. Samotność nie musi mieć tylko konotacje negatywne. Może stanowić postać pozytywną, gdy prowadzi do twórczego
rozwoju, koncentracji myśli, dokonania pewnych rozliczeń z samym
sobą czy intymnego kontaktu z Bogiem.
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Istnieje jednak, słusznie zresztą dominujące przekonanie, o destrukcyjnym wymiarze samotności. Myślę, że należałoby raczej mówić
o osamotnieniu, które jest wynikiem coraz częściej doświadczanej samotności społecznej. Owa społeczna samotność prowadzi do osamotnienia w wyniku wielu negatywnych zjawisk, zarówno wymiarze konfrontacyjnym z samym sobą, jak i otoczeniem. Skutkiem bywają odejścia do grup subkulturowych, przestępczych, sekt, nowych ruchów
religijnych czy ucieczka w pospolite i te bardziej wyrafinowane uzależnienia. Istnieje także wiele przykładów zachowań suicydologicznych,
których głównym źródłem jest osamotnienie.
W artykule skupiłem się nad fundamentalną kwestią osamotnienia, która w moim nie tylko wewnętrznym przekonaniu, ale codziennym doświadczaniu dramatyzmu samotności ludzi młodych,
jest wynikiem zagubienia istotowego celu bycia osobą ludzką. Chciałem spojrzeć na samotność nie jako skutek, ale przyczynę przecinania
pępowiny życia – odrzucania Miłości, którą jest sam Bóg (por. 1 J, 4).
Eritis sicud dii scientes bonum et malum – (będziecie jako bogowie
znający dobro i zło) przetaczające się przez wieki od pierwszych chwil
ludzkiej egzystencji, pozostanie zapewne dramatycznym mirażem aż
do dnia paruzji. „A wtedy otworzyły się im obojgu oczy i poznali, że są
nadzy” (Rdz 3, 6). To sytuacja po grzechu, wskazująca na nowy stan
ludzkiej natury. Ich reakcją była ucieczka sprzed oblicza Stwórcy i doświadczenie wstydu. Pozostają zdani na samych siebie, osamotnieni w
swym wyborze, który przecież okazał się być prowokacją kłamcy.
Człowiek staje się w pełni osobą, gdy wchodzi w relację z drugim
człowiekiem. Relacja ta polega na wzajemnym oddaniu się i miłości,
której źródłem jest miłość Boga. Wtedy realizuje swe człowieczeństwo,
stając się w pełni osobą. Samotność jest zarówno skutkiem jak i przyczyną zerwania kontaktu z rzeczywistością, z realizmem życia, z istotą
swego powołania i zadań wynikających z bycia człowiekiem dla człowieka. Pozostaje wtedy ucieczka w substytuty miłości, która ma wiele
wewnętrznych jak i zewnętrznych powodów. Ich ogólnej analizy dokonałem w niniejszym artykule.
Człowiek uciekający przed miłością, tak naprawdę ciągle jej
poszukuje i pragnie. Pragnienie to wymaga obecności. Bycia kimś
dla kogoś i bycia z kimś dla siebie - by móc się stawać ciągle na
nowo, mimo niepowodzeń i życiowych porażek. Taką prostą a za713

razem głęboką myśl o ludzkiej miłości wyraził Erich Fromm, pisząc: Miłość dziecięca trzyma się zasady: Kocham, ponieważ jestem kochany. Natomiast miłość dojrzała twierdzi: Jestem kochany, ponieważ kocham. Niedojrzała miłość mówi: Kocham cię, ponieważ cię potrzebuję.
Dojrzała miłość powiada: Potrzebuję cię, ponieważ cię kocham.
Summary
Loneliness: escape from love
Man is a social being who has a natural desire to be with another person. The topic of discussion will therefore my few
thoughts relating to the free choice of loneliness as evil, which is the
negation of God - Love. Man becomes fully a person when they
enter into a relationship with another man. This relationship is
based on mutual self-giving and love, which comes from the love of
God.
Escape substitutes for love, has many internal and external
reasons. However, the ground will always psycho-spiritual problems emerging during the years of his youth or childhood. Contemporary pop culture idols promotes losers as a model for young
people. It is difficult to list all the events, but it is worth paying attention to the so-called. the legend of the “Club 27”. They died because despite the popularity really left alone with their false image
of freedom.
Loneliness is both a consequence and cause of breaking contact with reality, the realism of life, the essence of their vocation
and tasks resulting from being human to human. It remains then
escape into substitutes for love, which has many internal and external reasons. Their overall analysis accomplished in this article.
For human love was indeed the way to perfection, God comes
to the rescue. God, who is love the way a man puts a lot of people.
Friends and enemies. What will be the attitude of man to the tasks
set by the Creator, this will be his future. Temporal and eternal.

714

Jana Petreková (KU Słowacja)

Osamelosť v kontexte burnout efektu u učiteľov náboženstva
Úvod
Syndróm vyhorenia je fenomén, ktorý sa do uší bežného
človeka dostáva pomerne často. A to najmä v spojitosti s neustálym
stresom, nesprávnou životosprávou, rýchlym životným štýlom a
záťažou, ktorá je na bežného jedinca kladená v práci. Dnešnú
populáciu veľmi často sužuje únava, napätie, pocit menejcennosti,
ustavičného tlaku a celkového vyčerpania. Zamestnanci sú vo
veľkej miere frustrovaní a vystavovaní nepríjemným situáciám,
ktoré po čase nevedia znášať, a tak sa u nich prejaví stav, ktorý sa
vo všeobecnosti nazýva termínom „burnout“ alebo „syndróm vyhorenia“. Rozvoj tohto negatívneho elementu v živote človeka so
sebou prináša pocity samoty a nepochopenia, kedy človek odmieta
prítomnosť a pozornosť iných ľudí. Cíti sa osamelo tak po fyzickej,
emocionálnej, ako aj náboženskej rovine. Takéto príznaky sú však
nezlučiteľné s prácou učiteľa náboženskej výchovy. Učiteľa, ktorý
má svojim životným štýlom a prejavom ohlasovať žiakom zjavenú
pravdu a radostné posolstvo.
Vo všeobecnosti možno povedať, že práve syndróm vyhorenia
je jedným z najčastejších príčin nezainteresovanosti a nedôslednosti
pri vykonávaní učiteľskej profesie. Pedagóg sa stáva pod vplyvom
rôznych životných a pracovných povinností unavený a vysilený.
Pri rýchlom pracovnom tempe, strese a záťažových situáciách,
ktoré sú na pedagogického zamestnanca v rámci edukačnej praxe
kladené, sa tieto nepriaznivé elementy násobia i stupňujú, a tak
pôsobia na jedinca čoraz nepriaznivejšie a škodlivejšie. Na základe
týchto skutočností je nesmierne dôležitá prevencia samotného
vzniku syndrómu vyhorenia nielen zo strany samotného pedagóga,
ale i výchovno-vzdelávacích inštitúcií, v ktorých učitelia pracujú.
Za jeden zo sprievodných atribútov priebehu a rozvoja syndrómu vyhorenia u učiteľov náboženstva možno označiť samotu.
Pedagóg pociťuje nespokojnosť so svojou prácou, kolektívom a vyskytujú sa u neho pocity nepochopenia, stereotypu a nedôvery voči
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kolegom, či iným ľuďom. Utieka a uzatvára sa do seba, pričom
zabraňuje udržiavaniu, rozvoju a nadväzovaniu sociálnych kontaktov. Človek v jednotlivých fázach syndrómu vyhorenia postupne
izoluje od kolektívu spolupracovníkov i najbližšieho okolia.
V rámci školského vyučovania náboženstva treba vymedziť aj
stupeň náboženskej osamelosti, ktorý syndróm vyhorenia so sebou
prináša. Ide o fenomén, ktorý je pre učiteľa náboženstva, čiže pedagóga, ktorý má žiakom ohlasovať zjavenú pravdu neprípustný a
absolútne nezlúčitelný s poslaním a cieľom školského vyučovania
náboženstva. Ide o stav, kedy jedinec necíti len sociálnu a emocionálnu osamelosť, ale aj osamelosť náboženskú/spirituálnu, kedy
necíti prítomnosť ani potrebu Boha vo svojom živote.
So zreteľom na základné ciele a kompetencie školského vyučovania náboženstva na Slovensku možno tvrdiť, že syndróm vyhorenia a s ním súvisiace sprievodné javy nie sú kompatibilné s funkciou a poslaním samotného vyučovania náboženstva na školách. Je
preto podstatné venovať osobitú pozornosť štúdiu a hľadaniu
možností jeho predchádzania v školskej praxi.
1. Vymedzenie termínu „syndróm vyhorenia“
Slovné spojenie „syndróm vyhorenia“ možno považovať za
slovenský ekvivalent anglického termínu „burnout“, ktorý v preklade znamená „vyhorieť, vyhasnúť, vypáliť“. Etymologický význam
slova má svoje korene v metafore ohňa, predstavujúceho vnútorný
zdroj energie, čiže z „ohňa života“. Človek môže „zahorieť“ láskou
pre niekoho, alebo nadšením pre niečo. Príliš silne horiaci oheň
však môže všetko spáliť, až napokon vyhasne. Prvotné vzplanutie a
vzrast energie sa začne premieňať na frustráciu, sklamanie či únavu. Takýmto spôsobom sa prejavuje syndróm vyhorenia u každého
jedinca, ktorý vo svojom živote prežíva neprekonateľný stres, únavu a z toho vyplývajúci pocit osamelosti, samoty a nepochopenia.
Jav celkového vyčerpania, t.j. vyčerpania telesného, psychického i duchovného nachádza svoje korene v kolíske európskeho
kresťansko-antického myslenia. Stretávame sa s ním napr. v Biblii,
kde v knihe Kazateľ 1, 2 nachádzame opísanú podstatu súčasnej
definície syndrómu vyhorenia: „Márnosť nad márnosť, všetko je márnosť“. O vyčerpaní celkovej životnej energie hovorí v Biblii i príbeh
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proroka Eliáša. V starovekom Grécku sa zrodila povesť o Syzifovi,
ktorá svojim textovým posolstvom vyjadruje podstatu absolútneho
vyčerpania1.
Existuje niekoľko definícií samotného syndrómu vyhorenia. V
psychologickej oblasti sa syndróm vyhorenia najčastejšie definuje
ako stav úplného fyzického, emocionálneho a mentálneho vyčerpania, spojeného so stratou motivácie. Ohrozuje každého jedinca,
osobitne však ľudí, ktorí vstupujú do práce s nadšením, najmä ak
ide o prácu vyžadujúcu kontakt s inými ľuďmi, teda o prácu pomáhajúceho charakteru. Poznanie tohto komplexného fenoménu, jeho príznakov, príčin a najmä možností prevencie a zvládania sa v
posledných desaťročiach ukazuje byť veľmi dôležitou súčasťou
prípravy učiteľova kňazov v rámci vyučovania premetu náboženská výchova/katolícke náboženstvo2.
2. Vznik syndrómu vyhorenia u učiteľov náboženstva
Učiteľská profesia je charakterizovaná ako sociálna pracovná
rola, ktorá sa spája s výkonom súboru rôznych činností. Ich zmyslom je pôsobiť na správanie, presvedčovanie i cítenie žiakov a
predávať im znalosti, zručnosti a návyky vytvorené kultúrou predchádzajúcich generácií. Učiteľská profesia sa v posledných desaťročiach stala predmetom zvýšeného záujmu spoločnosti, čo sa odzrkadlilo zo zvýšeného významu výchovy a vzdelávania. Možno
tvrdiť, že patrí medzi náročnejšie profesie, keďže je spätá s mnohými záťažovými situáciami, ktoré vplývajú na psychickú a fyzickú
stránku jedinca, a to samozrejme ovplyvňuje kvalitu odvedenej práce učiteľa.
Samotné školské vyučovanie náboženstva, ktoré je podstatou
práce učiteľa náboženskej výchovy, môžeme označiť ako výchovou
k zodpovednosti. A to nielen voči sebe, ale aj voči ostatným jednotlivcom a celej spoločnosti. Učí žiakov objavovať vlastné ja, rozumieť sebe samému, ľuďom a svetu v ktorom žijú. Školské vyučovanie
náboženstva nadväzuje na ďalšie spoločenskovedné predmety,
umožňuje žiakom ozrejmiť si morálny pohľad na aktuálne spolo1
2

Vollmer, H.: Pryč s únavou: Syndrom vyprahlosti. Praha: Motto, 1998, s. 12.
Křivohlavý, J.: Jak nestratit nadšení. Praha: Grada, 1998, s. 32.
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čenské témy. Učí ich rozlišovať medzi tým, čo je akceptované spoločnosťou, a tým, čo je skutočným morálnym dobrom pre jednotlivca a spoločnosť3. Školské vyučovanie náboženstva nemôžeme
chápať len ako informačný vyučovací predmet, pretože jednou z
jeho hlavných charakteristík je duchovný ráz. Dieťa sa na hodinách
katolíckeho náboženstva učí nielen všeobecno-historické informácie. Učí sa najmä láske a úcte k Bohu a blížnym.
Komplexný rozvoj žiackych kompetencií sa uskutočňuje prostredníctvom aktívnej práce učiteľa katolíckeho náboženstva. Osobnosť učiteľa katolíckeho náboženstva sa chápe ako súhrn jeho
vedomostí a osobných vlastností. Tie sa môžu prejavovať v jeho
vzťahu k žiakom a naopak. Súčasná doba si vyžaduje tvorivého,
duchovne zrelého a vyrovnaného učiteľa katolíckeho náboženstva4.
Učiteľ katolíckeho náboženstva svojim správaním ovplyvňuje
celú vyučovaciu hodinu a dokonca aj sociálne správanie žiakov. Vo
vyučovaní sa za veľmi dôležitý považuje jeho osobný príklad. Učiteľ katolíckeho náboženstva by mal ako vzor náboženského a mravného spôsobu života vystupovať nielen na hodinách katolíckeho
náboženstva, ale aj v reálnom živote5.
Vlastnosti učiteľa katolíckeho náboženstva môžeme rozdeliť
do troch skupín. Prvú skupinu tvoria učiteľské vlastnosti, do ktorých zaraďujeme inteligenciu, jazykové schopnosti, schopnosť udržať
v triede disciplínu a pozornosť žiakov. Dôležitou vlastnosťou, ktorá neodmysliteľne patrí k vyučovaniu katolíckeho náboženstva je
prežívanie hodnôt. Druhú skupinu tvoria pedagogické vlastnosti.
Medzi ne zaraďujeme autoritu, osobné poznanie žiakov, pedagogický takt, výchovnú ohľaduplnosť a schopnosť vplývať na žiakov, ktorých v triede vyučuje. Tretiu skupinu tvoria nábožensko-

Katolícke Pedagogické a Katechetické Centrum. Učebné osnovy pre katolícke
náboženstvo premet náboženská výchova /náboženstvo pre základné školy, stredné školy a
gymnáziá. In: kpkc.sk [online]. 2009 [cit. 2014-09-19]. Dostupné na:
http://www.kpkc.sk/data/down/reforma/predstavenie%20predmetu.pdf
4 Valovič, E.: Náčrt katechetiky I. Bratislava: Dobrá kniha, 1999. s. 117.
5 Bujňáková, P.: Motivácia žiakov v katechéze o cirkevných dejinách. Ružomberok:
Edičné stredisko Pedagogickej fakulty, 2004. s. 52-53.
3
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duchovné vlastnosti. Do tejto skupiny zaraďujeme živú vieru učiteľa katolíckeho náboženstva a jeho spôsob vydávania svedectva6.
Okrem toho, že učiteľ katolíckeho náboženstva musí dbať na
hlásanie Božieho slova, musí u žiakov podporovať ich samostatnosť. Rovnako musí dbať na rozvoj ich osobnosti a rešpektovať ich
názory a myšlienky. Počas vyučovania je podstatné, aby dokázal
vytvoriť vhodné prostredie na spoluprácu. Prostredie, v ktorom sa
bude rozvíjať dôvera, vzájomná spolupráca, otvorenosť, tolerancia
a priateľstvo. Ľudia, trpiaci syndrómom vyhorenia, však necítia
radosť zo svojho povolania, nevedia sa nadchnúť pre práve vykonávanú činnosť, čo je inkompatibilné s prácou na hodinách katolíckeho náboženstva. Učiteľ katolíckeho náboženstva svojim správaním ovplyvňuje celú vyučovaciu hodinu a dokonca aj sociálne
správanie žiakov. Vo vyučovacom procese sa za veľmi dôležitý
považuje jeho osobný príklad a ako vzor náboženského a mravného spôsobu života by mal vystupovať nielen na hodinách katolíckeho náboženstva, ale aj v reálnom živote7.
Aktuálne výskumy poukazujú na skutočnosť, že vyhorenie
vyčerpáva človeka nielen fyzicky a emocionálne, ale tiež duchovne.
Veriaci ľudia, ktorým chýba sebadôvera a rezignujú na život, prežívajú často krízu a osamelosť i vo svojom duchovnom živote a vo
viere v Boha. Duchovná osamelosť napokon vedie k duchovnej
otupelosti, k strate schopnosti modlitby, pocitom viny a k úplnej
deštrukcii duchovného života človeka. Preto je veľmi dôležité dbať
na predchádzanie syndrómu vyhorenia vo všetkých učiteľských
profesiách.
Proces vzniku syndrómu vyhorenia trvá niekoľko rokov. Môžeme teda povedať, že ide o dlhodobý jav, ktorý v prípade učiteľských povolaní prebieha v niekoľkých základných fázach. Prvú
fázu môžeme označiť ako fázu nadšenia, počas ktorej má učiteľ
vysoké ideály a vo veľkej miera sa angažuje pre školu a žiakov.
Druhou fázou je stagnácia, kedy učiteľ zisťuje, že sa mu nedarí
pôvodné ideály realizovať. Požiadavky žiakov, rodičov a vedenia
školy začínajú učiteľa obťažovať a prestáva pociťovať radosť zo
6
7

Bujňáková, P.: Motivácia žiakov v katechéze o cirkevných dejinách, s. 53.
Bujňáková, P.: Motivácia žiakov v katechéze o cirkevných dejinách, s. 52-53.
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svojej práce. Tretia fáza je spájaná s pocitom frustrácie, kedy učiteľ
vníma žiakov negatívne a škola i školské prostredie preňho predstavujú sklamanie. Následnou fázou je apatia. Medzi učiteľom a žiakmi začína vládnuť nepriateľstvo a učiteľ vykonáva len nevyhnutnú prácu. Poslednou fázou je štádium úplného vyčerpania - teda
syndrómu vyhorenia8. V učiteľskej profesii sa často stáva, že záverečnou fázou celej ich pedagogickej praxe je práve syndróm vyhorenia, ktorý je spojený s únavou z vyučovania, s obavami so stretnutím sa s rodičmi, zo sklamaní z vlastných profesionálnych úspechov či neúspechov9.
3. Príčiny syndrómu vyhorenia u učiteľov náboženstva v
kontexte atribútu osamelosti
Príčiny vzniku syndrómu vyhorenia môžu byť rôzne. Vzhľadom na to, že syndróm vyhorenia chápeme ako dôsledok dlhodobo pôsobiaceho stresu, predstavujú príčiny syndrómu vyhorenia
činitele, ktoré vplývajú na pracovníka obzvlášť stresujúco a majú
charakter dlhodobého pôsobenia.
Jedným z najvýznamnejších príčin vzniku syndrómu vyhorenia učiteľa je únava, ktorá sa stáva negatívnou a škodlivou najmä
vtedy, keď je organizmus človeka vystavený takým nárokom, s ktorými sa nevie vyrovnať10.
K základným podmieňujúcim faktorom, vplývajúcim na vznik
syndrómu vyhorenia patrí strata ideálov, ktorá nastupuje po
niekoľkých rokoch praxe. Jedinec prichádza do nového
zamestnania s nadšením a stotožní sa s novými úlohami. Postupne
však prichádzajú ťažko riešiteľné problémy, pôvodné ciele jedinca
sa ukazujú ako nedosiahnuteľné a práca tak postupne pre človeka
stráca zmysel.
Druhým činiteľom príčin vzniku tohto fenoménu je
workoholizmus, ktorý sa chápe ako závislosť na náročnej a
dlhotrvajúcej práci. Ide o nutkavú potrebu človeka nestále
8 Hennig, C. - Keller,G.: Antistresový program proučitele. Projevy, príčiny a
spůsoby překonávání stresu z povolání. Praha: Portál, 1996, s. 17.
9 Průcha, J.: Učitel – současné poznatky o profesi. Praha: Portál, 2002, s. 28.
10 Ďurič, L.: Výkonnosť a únava učiteľov vo vyučovacom procese. Bratislava:
Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1969, s. 52.
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pracovať. Workoholik nahrádza svoj osobný život prácou, má
pocit, že jeho možnosti nemajú hranice. Cíti sa v práci spokojný,
šťastný a často si neuvedomuje obmedzenie svojich možností.
Kladie na seba neustále vyššie nároky, nevie relaxovať a dokonca
sa bez hektickej činnosti cíti nespokojný. Takýto človek postupne
začína cítiť osamelosť, ktorá je rizikovým faktorom pre vznik
somatických a duševných porúch. Vedie nielen k vzniku mnohých
ochorení, ale v mnohých prípadoch aj k úmrtnosti. Je spojená
predovšetkým s depresiou, nedostatočnou kvalitou spánku,
úzkosťou, poruchami pamäti, schizofréniou, a taktiež narušuje
kognitívne funkcie. Takéto príznaky sa považujú za sprievodné
práve v prípade ľudí trpiacimi syndrómom vyhorenia. Osamelosť
v sebe nesie príznaky totožné s týmto javom, preto môžeme
povedať, že ide o dva elementy ľudského života, ktoré navzájom
úzko súvisia.
Vo všeobecnosti môžeme osamelosť rozdeliť na sociálnu a
emocionálnu. Sociálna osamelosť je vnímaná ako stav, kedy má
človek pretrhnuté takmer všetky sociálne kontakty s ostatnými
ľuďmi a je izolovaný od okolitého sveta. Emocionálna osamelosť
predstavuje stav, v rámci ktorého človeku chýba dôverný vzťah k
inému človeku, ktorý by mu prinášal emocionálne uspokojenie,
hoci je obklopený mnohými známymi ľuďmi. Osamelosť je v
širšom slova zmysle vnímaná ako negatívny prvok osobnostného
prežívania človeka. Naproti tomu samota je vnímaná ako pozitívny
prvok, ktorý si človek vyberá dobrovoľne. Dôležité je tiež
rozlišovať osamelosť ako črtu a osamelosť ako stav. Črta osamelosti
predstavuje relatívne stabilný vzorec prežívania osamelosti, ktorý
sa s ohľadom na situáciu mení iba v malej miere. Stav osamelosti je
časovo ohraničený zážitok, spätý s dramatickými a výraznými
zmenami v živote. Osamelí ľudia sú zvyčajne introvertní,
precitlivení na odmietanie a s väčšou pravdepodobnosťou trpia
depresiou. Majú ťažkosti sformovaním priateľských vzťahov a so
svojim zapájaním do spoločenských a skupinových aktivít.
Hlavným činiteľom ovplyvňujúcim prežívanie osamelosti je
nedostatok reciprocity v interpersonálnych vzťahoch. Príčinou
problémov osamelých v interpersonálnej sfére je negatívne, príliš
kritické posudzovanie seba a iných ľudí. Tieto negatívne
721

očakávania vedú osamelých ľudí k ponímaniu akýchkoľvek
nepatrných podnetov ako prejavov odmietania11. K základnému
deleniu osamelosti na emocionálnu a sociálnu je v rámci školského
vyučovania náboženstva potrebné priradiť aj osamelosť duchovnú
alebo náboženskú, ktorá sa prejavuje pocitom neprítomnosti Boha v
živote človeka.
K vzniku samotného syndrómu vyhorenia vedú i osobné
vlastnosti každého jedinca. A to najmä v prípade zníženého
sebavedomia a sebahodnotenia, ktoré vedú k nutkavej potrebe
pomáhať druhým, obetavosti, vysokej empatii, nadmernej
zodpovednosti, neschopnosti požiadať o pomoc či úzkostlivosti,
ktoré sú sprievodnými javmi aj v prípade osamelých ľudí. Značný
vplyv majú i faktory pracovného prostredia. Patrí sem neustále
prežívaný časový tlak, práca nezodpovedajúca kvalifikácii
pracovníka, nedostatok kompetencií, neadekvátne spoločenské
uznanie a ekonomické ohodnotenie, pocit jedinca, že viac dáva ako
prijíma a nedostatok podpory zo strany nadriadených. Rizikovým
faktorom sú aj dlhotrvajúco negatívne medziľudské vzťahy12.
V učiteľskej profesii negatívne pôsobia i činitele vyplývajúce z
časovej organizácie práce. Štyridsaťpäť minútové úseky práce sa
striedajú s veľmi krátkymi prestávkami, ktoré neumožňujú
dostatočnú regeneráciu síl, ani pokojnú prípravu na ďalšiu
pracovnú záťaž (príprava pomôcok, presun do inej triedy, atď.) Za
najrizikovejší činiteľ sa považuje vysoký počet problémových
žiakov v triedach. Ide najmä o žiakov s rozličnými poruchami
správania, o žiakov špeciálnych a tzv. sociálne rizikových škôl, kde
učitelia pociťujú výrazný nedostatok výchovných prostriedkov pre
udržanie disciplíny a zabezpečenie adekvátneho priebehu
výchovno-vzdelávacieho procesu. Svoj vplyv na vzniku syndrómu
vyhorenia majú aj pracovné vzťahy a atmosféra na pracovisku. A to
najmä v prípade narušenej komunikácie v pracovnom kolektíve,

11
12
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Vollmer, H.: Pryč s únavou: Syndrom vyprahlosti, s. 19.
Křivohlavý, J.: Psychologie zdraví, s. 249.

absentujúcej podpory a vzájomnej pomoci u kolegov či nedostatku
podpory zo strany vedenia13.
Doterajšie výskumy dokazujú, že syndróm vyhorenia je častejší u žien, než u mužov. Dôvodom je snaha žien byť stopercentné
pri plnení pracovných povinností a súčasne aj pri vedení domácnosti. Proti syndrómu vyhorenia však nik nie je imúnny, môže postihnúť každého z nás, bez ohľadu na zamestnanie a postavenie. Počet jednotlivcov postihnutých syndrómom vyhorenia sa stále zvyšuje, a to z dôvodu rýchleho životného tempa, narastajúcich nárokov na ekonomické, sociálne a emočné zdroje človeka v dnešnej
spoločnosti.
4. Príznaky syndrómu vyhorenia u učiteľov náboženstva v
kontexte atribútu osamelosti
K hlavným príznakom syndrómu vyhorenia patrí vyčerpanie,
odcudzenie a pokles výkonnosti. Vyčerpaný človek sa cíti fyzicky i
emočne na pokraji svojich síl. Pociťuje svalové napätie, bolesti, poruchy spánku, nedostatok energie, slabosť či náchylnosť k ochoreniu. Emočne vyčerpaný jedinec cíti beznádej, bezmocnosť, skľúčenosť, pocit strachu, prázdnoty a osamelosti.14
Vo vzťahu k syndrómu vyhorenia začne na psychickej úrovni
u človeka dominovať pocit celkového, najmä duševného vyčerpania, s výrazným poklesom až stratou motivácie. Taktiež dochádza
k utlmeniu celkovej aktivity, prevažuje depresívna nálada, pocity
smútku, frustrácie, beznádeje a sebaľútosť. Veľmi častý je i pocit
nedostatku uznania a strata záujmu o témy súvisiace s profesiou.
Človek, trpiaci syndrómom vyhorenia, hodnotí negatívne svoje
pracovisko i kolegov, s ktorými prichádza do kontaktu.
Po fyzickej stránke nastáva u človeka stav celkovej únavy organizmu, apatie. Jedinec sa pri akejkoľvek bežnej činnosti rýchlo
unaví, pociťuje bolesti srdca a má časté zažívacie i dýchacie problémy. Sprievodným javom sú i bolesti hlavy, poruchy krvného tlaku, poruchy spánku a bolesti svalov.
Hennig, C. - KellerG.: Antistresový program proučitele. Projevy, príčiny a
spůsoby překonávání stresu z povolání, s. 25.
14 Stock, CH.: Syndrom vyhoření a jak jej zvládnout. Praha: Grada, 2010, s. 69.
13
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Na úrovni sociálnych vzťahov nastáva celkový útlm sociability, nezáujem o hodnotenie zo strany druhých osôb, tendencia redukovať kontakt s kolegami a všetkými osobami, ktoré majú vzťah
k profesii. Obvyklá je i nízka empatia, postupné narastanie konfliktov, v dôsledku nezáujmu, ľahostajnosti asociálnej apatie vo vzťahu
k okoliu a podobne.15
Rovnaké vyčerpanie a vyhorenie ako na úrovni sociálnych
vzťahov nastáva aj v spirituálnej rovine. Človek pociťuje náboženskú, čiže duchovnú osamelosť, kedy nie je schopný vidieť prítomnosť Boha v každodennom živote. Prestáva veriť v nezištnú Božiu
lásku a pomoc.
Na základe uvedených príčin a príznakov syndrómu vyhorenia je evidentné, že existuje mnoho rizikových faktorov, ktoré majú
vplyv na vznik vyhorenia. Na syndróm vyhorenia u učiteľov vplýva mnoho činiteľov, a to od demografických ukazovateľov až po
osobnostné charakteristiky.
Človek je neustále obklopený druhými ľuďmi, rodí sa do spoločenskej skupiny a vyrastá v nej. Túto skupinu tvoria kamaráti,
spolužiaci, rodina, neskôr spolupracovníci a pod., ktorí sú spolu
spätí a vytvárajú sociálnu sieť. Sociálna sieť slúži ako významná
pomoc v boji so stresom, ale aj pri predchádzaní emocionálneho
vyhorenia. Čím viac sa človeku dostáva sociálnej opory, tým menej
príznakov syndrómu vyhorenia sa u neho prejavuje. Sociálnu oporu môžeme charakterizovať ako trvajúce medziľudské vzťahy človeka v skupine ľudí, ktorí mu poskytnú emocionálnu podporu a
asistenciu a tento človek sa na nich môže spoľahnúť.16
Nedostatok sociálnej opory sa podieľa na pocitoch osamelosti
a následnom vzniku burn-out. Sociálna opora má hlavné zdroje v
zamestnaní – u spolupracovníkov (oblasť profesijná), ale aj mimo
prácu v rodine (oblasť rodinná), u priateľov a dobrých známych
(oblasť priateľských vzťahov), ale i v rámci trávenia voľného času,
realizácie záujmov, koníčkov a podobne. Nedostatok opory pozitívne koreluje so syndrómom burnout. Najväčší význam má v tejto
Kebza, V. - Šolcová, I.: Syndrom vyhoření. Praha: Státní zdravotní ústav,
2003, s. 12.
16 Křivohlavý, J.: Jak nestratit nadšení, s. 35.
15
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súvislosti opora
lupracovníkmi.17

poskytovaná

rovnako

postavenými

spo-

Záver
Už samotný Ján Amos Komenský tvrdil: „že učiteľ musí byť ako
horiaca fakľa, ktorá zapaľuje.“ A to viac, ak ide o učiteľa náboženstva.
Pedagóga, ktorý má byť vlastným životným štýlom a správaním
pre žiakov vzorom. Často sa stáva, že učitelia vplyvom rôznych
životných okolností a situácií začnú nadobúdať dojem, že ich práca
neprináša žiadne ovocie. Dnešná postmoderná doba však vyžaduje
silného, energického a duchovne vyrovnaného učiteľa, ktorý dokáže vystupovať ako vzor náboženského a mravného spôsobu života
nielen na hodinách náboženstva, ale aj v reálnom živote.
Vnútorná pohoda a vyrovnanosť učiteľa je jedným z faktorov,
ktoré spoluvytvárajú klímu v triede a ovplyvňujú celý výchovnovzdelávací proces. Je preto nevyhnutné, aby školy dokázali vytvárať pedagógom také prostredie, ktoré bude svojou základnou
podstatou napomáhať pri predchádzaní syndrómu vyhorenia a s
ním spojenými pocitmi samoty a fyzickej, emocionálnej či náboženskej osamelosti u učiteľov náboženstva.
Každý učiteľ by mal starostlivo vyberať didaktické pomôcky a
formy vyučovania tak, aby zapôsobil na každého. A o to viac, ak
ide o hodiny katolíckeho náboženstva. O čas, ktorý má dať žiakom
viac, než len strohé informácie a určitý všeobecný prehľad. O minúty, ktoré spravia zo žiaka lepšieho a duchovne zrelšieho jedinca.
Človeka s veľkým „Č“, ktorý bude vo svojom srdci nosiť obraz Ježiša Krista. Teda o vyučovací proces, ktorý nemá pôsobiť len na rozumovú stránku, ale aj na tú duchovnú.
Takéto pracovné prostredie pre vnímanie a akceptovanie právd viery a učenia Ježiša Krista je možné vytvoriť len vtedy, ak je
učiteľ náboženskej výchovy emocionálne i duchovne zrelý a silný.
Len v takom prípade dokáže môže plnohodnotne, tvorivo a inovatívne pristupovať k vedeniu a zostaveniu vyučovacej hodiny.
Akékoľvek pocity a myšlienky nezáujmu a straty radosti z vyk-

17
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onávanej práce sú v súvislosti s podstatou a funkčným elementom
školského vyučovania náboženstva inkompatibilné.
Syndróm vyhorenia tak predstavuje negatívny element v kontexte poslania učiteľa náboženskej výchovy, ktorého hlavným cieľom a motívom jeho pedagogickej činnosti má byť ohlasovanie základných právd viery a pozitívne ovplyvnenie hodnotovej orientácie
žiaka. A to tak, aby si na základe vlastného presvedčenia dokázal
vybrať, čo bude vo svojom živote považovať za prvoradé. Školské
vyučovanie náboženstva sa usiluje vzdelávať a vychovávať žiakov,
a to podľa zásad kresťanskej etiky a morálky. Tak, aby z nich vyrástli slušní a zodpovední jedinci.
Zhrnutie
Stres, vyčerpanie, pocity únavy a nedocenenia sú atribúty,
ktoré sa v dnešnej postmodernej spoločnosti stali takmer neoddeliteľnou súčasťou sociálnej a pracovnej oblasti. Hektický a uponáhľaný životný štýl, vysoké nároky na pracovné výkony zamestnancov spôsobujú, že syndróm vyhorenia postihuje čoraz viac profesií, a to najmä pomáhajúceho charakteru. Do rámca týchto profesií sa zaraďuje i povolanie učiteľa, ktoré so sebou nesie riziko
prepracovanosti, napätia a s tým spojeným nebezpečenstvom vzniku burnout efektu.
Burnout efekt možno označiť za nepriaznivý a negatívny jav v
rámci školského vyučovania náboženstva. Učiteľ náboženstva je
priamym ohlasovateľom živého evanjeliového posolstva, ktoré by
mal nielen hlásať, ale aj reálne praktizovať vo svojom každodennom živote. Burnout efekt však so sebou prináša mnohé sprievodné javy, ktoré sú nestotožniteľné s vyučovaním náboženstva na
školách. Spôsobuje v človeku pocity prázdnoty a osamelosti, v dôsledku ktorých sa človek uzatvára do seba samého a stráni sa rozvíjaniu sociálneho, ale aj náboženského a duchovného života. Náboženská osamelosť u učiteľa náboženstva vytvára absenciu trvalého,
pevného a neustáleho kontaktu s transcendentnom, ktoré predstavuje Boh Otec. Sociálna osamelosť v kontexte učiteľa náboženstva vytvára odlúčenie samotného vyučujúceho od žiakov, ktorí sú v
jeho očiach vnímaní negatívne a jeho prístup k nim je záporný a
odmietavý. Vyučovanie náboženstva na školách si kladie za cieľ
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formovať a vychovávať žiakov v duhu kresťanských právd viery a
katolíckej morálky tak, aby z nich vyrástli zodpovední a mravne
vyspelí jedinci, ktorí budú prínosom pre celú spoločnosť. Takéto
ciele však môže reálne napĺňať a počas didaktického procesu i praktizovať iba duchovne zrelý a vyrovnaný učiteľ. Príspevok prezentoval základné poznatky o problematike syndrómu vyhorenia v
učiteľskej profesii. Zameral sa na vymedzenie primárnych príznakov a príčin vzniku syndrómu vyhorenia u učiteľov náboženstva.
Pozornosť sa sústredila na element osamelosti, ako jeden zo sprievodných javov a možných príčin vzniku samotného syndrómu vyhorenia v profesii učiteľa náboženstva. Cieľom príspevku bolo predstaviť prvok osamelosti v súvislosti s výskytom syndrómu vyhorenia u učiteľov náboženstva.
Summary
Loneliness in the context of burn-out effect among teachers of religion
A stress, exhaustion, tiredness and a lack of appreciation are
the attributes that have become in today's post-modern society almost an integral part of a social and working sphere. A hectic and
hurried lifestyle, high demands on the job performance of employees bring about that the burn-out syndrome affects an increasing
number of professions, especially a kind of helping professions.
Within a framework of these occupations is ateaching profession,
which carries the risk of overwork, stress and the risk of causing a
burn-out effect is closely related.
The burn-out effect can be described as an unfavourable and
negative phenomenon within the teachingof religion in schools. The
teacher of religion is a direct announcer of live Gospel message, which
he should not only announce but also really practice in his daily life.
However, the burn-out effect brings many accompanying phenomena
along which cannot be equated with the teaching of religion in
schools. It causes person the feelings of emptiness and loneliness, in
consequence of which the person withdraws into himself and avoids
the cultivation of the social as well as religious and spiritual life. A
religious loneliness among a teacher of religion creates a lack of permanent, fixed and constant contact with a transcendent that is represented by God the Father. A social loneliness in the context of the
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teacher of religion creates a separation of the teacher himself from the
students who are in his eyes of the negative perception and his access
to them is negative and dismissive. The teaching of religion in schools
aims to shape and educate students in a spirit of the Christian truths
of the faith and Catholic morals, so that they grew as responsible and
morally advanced individuals who will be a benefit for a whole society. Such aims can be realistically met and practiced through the didactic process only by spiritually mature and balanced teacher. The
paper presentedthe basic knowledge about the issues of the burn-out
syndrome in the teaching profession. It focused on the definition of
the primary symptoms and causes of the burn-out syndrome among
teachers of religion. The attention was focused on the element of loneliness as one of the accompanying phenomena and possible causes of
the origin of the burn-out syndrome itself in the profession of the
teacher of religion. The aim of this paper was to introduce an element
of loneliness in the connection with the occurrence of burn-out syndrome among teachers of religion.
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Anna Bernacka (UWM)

Wychowanie seksualne zdaniem matek dzieci
z niepełnosprawnością sprzężoną
Jest samotność przestrzeni,
Samotność oceanu,
Samotność śmierci - lecz wszystkie
Igraszką w porównaniu
Z tym innym odosobnieniem
Polarnym tchnieniem głuszy:
Skończoną nieskończonością
Zamkniętej w sobie duszy
Emily Dickinson

Wprowadzenie
Każdy przeżywa samotność. Większość z nas na pewnym
etapie życia doświadcza samotności. Dla niektórych z nas to stan
przejściowy, spowodowany szczególnymi okolicznościami, dla innych staje się czymś na stałe definiującym życie. Źródło samotności
bywa niekiedy bardzo złożone. Poczucie osamotnienia stanowi
złożone psychospołeczne przeżycia człowieka. Analizując pojęcie
samotności można spotkać się z wieloma definicjami. Trudno jest
bowiem wypracować jednoznaczną definicję tego zjawiska. K.
Kaczmarek samotnością określa doświadczenie braku wzajemności
ze strony innych, poczucie braku więzi z innymi oraz doświadczenie pustki i oczekiwania1.
Mc Graw uważa, iż poczucie osamotnienia to brak poczucia
bliskości i międzyludzkiej intymności2. Osamotnienie według innych autorów jest oderwaniem od ważnych związków z innymi.
Osamotnienie jest również brakiem łączności w związku z bliską
osobą czy też przykrym stanem psychicznym spowodowanym nie-

K. Kaczmarek,. Samotność jako egzystencjalny problem dojrzałości.
[w)]Nieobecne dyskursy - część IV, red. Z. Kwieciński, Toruń 1994
2 Mc Graw, I. G., Samotność; głód bliskości/ sensu. "Zdrowie psychiczne", 1995, 1 -2
1
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zadowalającą ilością i jakością społecznych oraz emocjonalnych
interakcji3.
Uczucie osamotnienia zawiera trzy elementy:
- jest ono odczuciem subiektywnym i nie jest analogiczne z
izolacją społeczną,
- jest rezultatem braku właściwych relacji społecznych
jest źródłem przykrych stanów emocjonalnych, które mogą
prowadzić do zaburzeń w zachowaniu i funkcjonowaniu4.
Poczucie osamotnienia może pojawić się wskutek utraty bliskiej osoby. Może również pojawić się w następstwie braku poczucia więzi czy braku satysfakcjonujących kontaktów emocjonalnych
z osobami ważnymi. Wśród cech charakterystycznych samotności
wymienia się m. in. powszechność (każdy ją doświadcza sporadycznie), subiektywizm (indywidualny sposób przeżywania), niewyrażalność (trudno przekazać drugiemu człowiekowi czym dokładnie jest odczuwana przez nas samotność), wieloznaczność
(brak dostatecznego zróżnicowania i definiowania zjawiska samotności)5.
„Samotność jest tęsknotą za intymnym i pełnym znaczenia doświadczeniem, a jeszcze częściej bliską i rzeczywistą relacją polegająca
na takim przeżywaniu. Tęsknota oznacza intensywne pragnienie zniesienia lub przynajmniej zredukowania fizycznego, umysłowego lub
duchowego dystansu, który oddziela jednostkę od innego podmiotu,
który wydaje się pożądany w ten lub inny sposób”6.
„Samotność jawi się jako niezwykle złożony fenomen ludzkiej
egzystencji. Można przyjąć, że z jednej strony jest to obiektywny
stan fizyczny oznaczający brak kontaktów, styczności jednostki z
innymi ludźmi, np. w skutek odosobnienia, odrzucenia przez grupę izolacji, życia w pojedynkę, realizowany z konieczności (np.
brak rodziny, pobyt w więzieniu) albo z wyboru (życie pustelnicze
itp.). Ta obiektywna sytuacja samotności jest jednak jest równocze3 M. Sendyk, M., Społeczne przystosowanie dzieci z poczuciem sieroctwa duchowego. Kraków, 2001
4 Kmiecik - Baran., Osamotnienie w okresie dorastania. Zdrowie psychiczne, 1993
5 E. Dubas, Edukacja dorosłych w sytuacji samotności i osamotnienia, Łódź 2000
6 McGraw, Samotność – studium psychologiczne i filozoficzne, Warszawa 2000
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śnie subiektywnie doświadczana przez jednostkę albo jako osamotnienie (negatywna samotność) albo jako samotność pozytywna”7. W artykule skoncentruję się na zaprezentowaniu zdaniu, opinii, sądów matek, które dotyczą wychowania seksualnego.
1. Wychowanie seksualne
Na potrzeby artykułu definicję wychowania seksualnego przyjęłam za M. Kozakiewiczem. Wychowanie seksualne w artykule nie jest
utożsamiane z edukacją seksualną. Wychowanie seksualne nie stanowi odrębnej części wychowania. Zdaniem profesora M. Kozakiewicza (za: Turos, 2004), jest ono sztucznie wyodrębnioną częścią kształtowania osobowości człowieka w ogóle. Występuje w zakresie jego
uczuciowości, stosunku do drugiego człowieka oraz odpowiedzialności za swoje czyny a także zdolności do życia zgodnie z normami społecznymi, odniesionych do życia płciowego8.
E. Drozd słusznie stwierdza, iż „(…) wychowanie seksualne
nadal z wielkim trudem znajdują swoje miejsce we współczesnym
programie nauczania dzieci i młodzieży. W praktyce pojawiają się
liczne wątpliwości i znaczne rozbieżności – zarówno co do osób,
jak i instytucji, które powinny podjąć się realizacji tych funkcji. Wychowawcy często podkreślają, że sami nie są dostatecznie przygotowani do edukacji seksualnej, a szkoła nie posiada jeszcze pełnej
wizji tego przedmiotu. (…) Trudno jest jednak poruszać problemy
związane z dojrzewaniem i życiem seksualnym tych osób ze
względu na fakt, iż dopiero od niedawna zaczęły pojawiać się w
publikacjach naukowych rozważania dotyczące rozwoju psychoseksualnego osób z niepełnosprawnością intelektualną9. Autorka
podkreśla, iż skuteczna edukacja seksualna nie dokonuje się poprzez anonimowe obrazy i pojęcia, które przekazują bezosobową
wiedzę. Warunkiem koniecznym jest orientacja w anatomii, w
okresach płodności, zrozumieniem związku między aktem płciowym, a dawaniem życia. Rola opiekuna – wychowawcy polega na
E. Dubas, Edukacja dorosłych w..op.cit
E. Drozd, Problem edukacji seksualnej młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie,
[w:] Edukacyjne i rehabilitacyjne konteksty rozwoju osób z niepełnosprawnością w różnych okresach ich życia (red) Z. Palak, A. Bujnowska, A. Pawlak, Lublin 2010
9 Ibidem
7
8
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wytłumaczeniu funkcji ciała, stworzeniu klimatu do zadawania
pytań, ale przede wszystkim do podkreślenie faktu, iż ciało każdego człowieka posiada taką samą wartość10.
M. Kozakiewicz wyróżnia cztery typy wychowania seksualnego:
- wychowanie seksualne tradycyjne – pojmowane jako tylko i
wyłącznie przygotowanie do życia seksualnego, w oderwaniu od
małżeństwa i rodziny, postrzegane autonomicznie. Polega na uczeniu efektywnych sposobów osiągania satysfakcji seksualnej, kładzie nacisk na antykoncepcję, fizjologiczne i psychoseksualne zaburzenia życia płodowego,
- wychowanie do więzi ludzkich i komunikacji – łączy podstawowe informacje o seksualizmie ze zhumanizowanymi postawami wobec płci przeciwnej,
- przygotowanie do małżeństwa i rodziny – określane jako
składnik przygotowania do dorosłego życia, rodzicielstwo staje się
najważniejszą wartością, wychowanie ma na celu przygotowanie
do pełnienia przyszłych ról małżeńskich i rodzinnych,
- wychowanie ludnościowe – kładzie nacisk na antykoncepcję,
koncentruje się na problemach prokreacji11.
Zajęcia dotyczące edukacji seksualnej, wychowania seksualnego powinny być prowadzone od pierwszego etapu kształcenia w
działach dotyczących higieny osobistej, troski o zdrowie, ubierania
się i rozbierania. W dalszych etapach muszą być one kontynuowane i rozwijane podczas zajęć specjalnie przeznaczonych na te treści,
ale stale w korelacji z innymi zajęciami edukacyjnymi, także zajęciami pozalekcyjnymi oraz w pracy z osobami dorosłymi. Może to
zapobiegać wielu sytuacjom zaburzeń zachowania i wykorzystywania seksualnego12.
A. Jaczewski przedstawia kilka przesłanek, które powinny
towarzyszyć wychowywaniu, w tym seksualnym dzieci i młodzieży: „Osoby niepełnosprawne intelektualnie mają pełne prawo do
Ibidem
M. Kozakiewicz, A kiedy dzieci dorastają, Warszawa 1977
12 M. Karwacka., Stereotypy u myśleniu o seksualności osób z niepełnosprawnością
intelektualną, [w:] Poznańska pedagogika specjalna. Tradycje -osiągnięcia-perspektywy
rozwoju, (red) W. Dykcik, A. Twardowski, Poznań 2006
10
11
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przeżywania seksu, który przecież jest jedną z niewielu szans na
doznawanie, satysfakcji, nie bójmy się tego nazwać szczęściem.
Przecież wiele czynników, które sprawiają zadowolenie osobom
pełnosprawnym, są dla nich niedostępne. Nie mają często możliwości korzystania i obcowania z pięknem sztuki, przejawów kultury szeroko pojętej, przygód intelektualnych. Im głębszy stopień
upośledzenia, tym większe znaczenie maja czynniki fizjologiczne,
jako element wyzwalający zadowolenie. W takiej sytuacji seks staje
się czymś ważnym, daje szanse na przeżycie głębokiej satysfakcji.
Nikt nie ma prawa odbierać tej szansy. Trzeba sobie przy tym powiedzieć szczerze, że jeżeli pragnie ktoś pozbawić tej szansy niepełnosprawnego wychowanka, to nie z troski o niego, a dbałości o
własny komfort psychiczny. Jeżeli zabraniamy masturbacji to nie
dlatego, że takie zachowanie zaszkodzi wychowankowi, ale dlatego, że patrząc na takie zachowania, doznajemy zakłopotania, nie
wiemy jak się zachować, nas to razi i wprowadza w dyskomfort”13.
Autor podkreśla, iż wszyscy zwalczający przejawy seksualizmu niepełnosprawnych, kierują się mniej lub bardziej uświadomionym egoizmem, a nie troską o wychowanka. Istnieje jednak
poważne zastrzeżenie. Wychowanek podejmujący określoną aktywność seksualną może narazić się na agresję ze strony innych. Do
takich sytuacji może dojść, gdy będzie np. masturbował się w miejscu publicznym. Jaczewski zaznacza, iż zadaniem pedagogów jest
uchronienie młodego człowieka od takich zagrożeń14.
Jaczewski pisze: „Akceptując całkowicie fakt, że wychowanek
się masturbuje musimy nauczyć go, by robił to, w sposób w miarę
kontrolowany przez niego samego. Powinien wiedzieć, że nie należy tego robić na oczach osób drugich. Myślę, że jeżeli wychowawcy
mogą nauczyć, by czynności higieniczne i fizjologiczne były dokonywane w sposób cywilizowany, z zachowaniem intymności, to
można chyba nauczyć, że aktywności seksualne też podlegają takim ograniczeniom. Ten postulat akurat stanowi o ochronie wy13 A. Jaczewski, Seksualność osób niepełnosprawnych – współczesne pola dyskusji i
polemiki badawczej, [w:] Seksualność, niepełnosprawność, rzeczywistość, (red) R. Kijak,
Warszawa 2013
14 Ibidem
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chowanka , ma go chronić przed agresją środowiska Autor zaznacza, iż problemem jest współżycie seksualne dziewcząt z niepełnosprawnością intelektualną. Stają się one łatwym łupem dla ludzi o
złych zamiarach. Nieplanowana ciąża, choroby przenoszone drogą
płciową to tylko niektóre z niebezpieczeństw na jakie narażone są
dziewczęta. Autor zadaje kluczowe pytanie: Jak zabezpieczyć
dziewczęta przed takimi konsekwencjami?15.
2. Rodzice wobec seksualności ich dzieci
Pod względem postaw wobec seksualności dzieci, można podzielić rodziców na następujące grupy:
- rygorystycznych i tradycjonalistycznych (wychowują dzieci
zgodnie z normami religijnymi i etycznymi. Nie prowadzą rozmów
z dziećmi na temat seksu. Uważają, iż wszelkie formy kontaktów
przedmałżeńskich są grzeszne, a związek małżeński – sakramentalny jest jedyna drogą do pożycia płciowego),
- liberalnych i postępowych (dojrzewanie dzieci postrzegają z
perspektywy ich młodości. Potrzeby seksualne traktują jako fizjologiczną potrzebę. Podejmują rozmowy z dziećmi na tematy seksu,
seks nie stanowi dla nich tematem tabu, w domu dość szybko
wprowadzają edukację seksualną,
- zdezorientowanych i bezradnych (pragną dobrze wychowywać swoje dzieci, jednak nie bardzo wiedzą jak to robić. Brakuje
im odwagi, a przede wszystkim wiedzy na temat biopsychicznych
podstaw funkcjonowania człowieka,
- świadomie wychowujących seksualnie (przykładają ogromną wagę do wychowania seksualnego. Ich zasady opierają się na
świadomej i realnej ocenie moralnej. Z jednej strony nie podchodzą
rygorystycznie do przejawów seksualizmu ich dziecka, z drugiej
nie pozwalają na realizację każdej zachcianki seksualnej16.
M. Beisert wyróżnia trzy rodzaje tabu stosowanego przez rodziców:

15
16
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Ibidem
M. Kozakiewicz, A kiedy dzieci dorastają..op. cit.

- tabu językowe - (zmowa milczenia) – w rodzinie panuje tabu
seksualne. W rodzinie nie rozmawia się o seksie, panuje zakaz zadawania pytań dotyczących seksu,
- tabu międzypokoleniowe – (brak równości) – dzieci w rodzinie postrzegane są jako istoty aseksualne, nie maja takich samych
praw jak dorośli. Nie dopuszczają myśli, iż ich dzieci mogą interesować się sprawami seksu,
- tabu odrębne płci – (wspólna tajemnica) – objawia się przynależnością do jednego z dwóch światów – kobiecego lub męskiego
– potrzeba bliskości w obrębie konkretnego świata, kobiety – kobiecego, mężczyzny – męskiego jest akceptowana17.
3. Wychowanie seksualne zdaniem matek– wyniki badań
własnych
Badania były prowadzone w strategii jakościowej. Zastosowałam wywiad nieustrukturalizowany. W badaniu wzięły udział trzy
matki, które wychowują dzieci w wieku 10-15 lat z niepełnosprawnością sprzężoną – ruchową i intelektualną. Badane były w wieku
K1- 40 lat, K2- 55 lat, K3-43 lat. Dzieci badanych matek wkraczały
w okres adolescencji. Wiek dzieci mieścił się w przedziale 11-15.
Każdy wywiad trwał jedną godzinę. Pytanie badawcze brzmi następująco: Jakie problemy napotykają matki w wychowywaniu, w
tym seksualnym swoich dzieci? Problemy szczegółowe są następujące: Jak matki rozumieją pojęcie wychowania seksualnego? Jakie
uczucia towarzyszą matką w wychowywaniu? Kto zdaniem matek
powinien zająć się wychowaniem seksualnym i gdzie? Jakie są
kompetencje matek dotyczące wychowania seksualnego? Jak matki
widzą seksualność swoich dzieci?
a/. Pojęcie wychowania seksualnego
Badane matki pod pojęciem wychowania seksualnego rozumieją wychowanie swoich dzieci do pełnienia roli matki, ojca, żony
i męża w przyszłości. Obrazuje to wypowiedź K2: „Wychowanie
seksualne to wychowanie dziecka do tego aby należycie pełnił role
matki ojca, męża czy żony. Do tego aby dobrze spełniał te role.”.
17

.M. Beisert, Seks Twojego dziecka, Poznań 1991
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K1 natomiast wychowanie seksualne utożsamia z nauką odpowiednich zachowań seksualnych. Badana podkreśla większe
znaczenie nauki takich zachowań w przypadku osób z niepełnosprawnością. Badana podkreśla, iż doświadczyła nieprzyjemnej
sytuacji. Ilustruje to wypowiedź badanej: ”Wychowanie seksualne
to nauczenie dziecka odpowiednich zachowań seksualnych. Ważne
jest w przypadku osób niepełnosprawnych, które często się rozbierają na ulicach i są agresywne. Sama spotkałam się z taką sytuacją
kiedyś”.
K3 wychowanie seksualne utożsamia w wychowaniem w ogóle.
Zaznacza jednak, iż wychowanie seksualne skupia się bardziej na
przekazywaniu pozytywnych wzorców seksualnych i płciowych.
Prezentuje to wypowiedź badanej: „Wychowanie seksualne to po
prostu wychowanie. Po co komplikować to wszystko. Przecież wychowując wychowujemy także w tym zakresie, ucząc odpowiednich
zachowań. Należy zwrócić uwagę na rozwijanie płciowości dziecka”.
b/. Uczucia w wychowywaniu dzieci
Badane matki czują strach, obawę przed dorosłością swoich
dzieci. Matki czują także samotność, którą utożsamiały z czymś
przykrym, nieprzyjemnym w wychowaniu. Matki zauważają
zmiany zachodzące w ich dzieciach związane z adolescencją. Obrazuje to wypowiedź K1: „Oczywiście. Często zdarza mi się czuć samotnie. Mam niepełnosprawne dziecko, które wkracza w okres
dojrzewania i miewa humorki. Czasami nie wiem jak się zachować
i co zrobić. Boję się tego co będzie za parę lat i czym dam radę”.
K3 stosując retrospekcję poczucie samotności i strach utożsamia z obawą przed dorosłością dziecka. Kobieta wraca także myślami do wydarzeń z odejściem ojca dziecka. Wciąż myśli o byłym
partnerze życiowym i przykrym momencie, kiedy ją i jej córkę opuścił. Odzwierciedla to wypowiedź: „Nie wiem co będzie za parę lat.
Jest jak jest. Alelka dorasta a ja muszę się do tego dostosować i należycie ja wychować. Często czuję się samotnie. Mam faceta, który
mnie kocha i Amelkę, ale jednak…(myśli) chyba czasami za często
myślę o Zbyszku – ojcu Amelki. Wtedy przypomina mi się okres, w
którym nas zostawił i odszedł do innej. Wtedy czułam się najbardziej samotna”.
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c/. Dostrzeganie seksualności dziecka
Badane matki dostrzegają seksualność swoich dzieci. Są świadome, iż ich dzieci stają się mężczyzną/kobietą. Zauważają zmiany
fizjologiczne dzieci (owłosienie łonowe). Wyrażają również obawę
przed przyszłością dzieci. Ilustruje to wypowiedź: „Tak. To naturalne, że Olek staje się mężczyzną. Zauważam pewnie znaki o tym
mówiące. Gdy czasami pomagam mężowi (ja na co dzień tego nie
robię) go ubierać, widzę, że jego narządy płciowe zmieniły się, pojawiło się owłosienie. Również wypowiadane słowa Olka są.., ich
brzmienie jest inne, Olek przechodzi mutację. Trochę martwię się
co będzie za parę lat”.
K2 również zauważa zmiany spowodowane dojrzewaniem u
swoich niepełnosprawnych dzieci. Podkreśla, iż ma 10 dzieci i
przez okres dojrzewania dzieci przechodziła nie raz, ten okres jest
dla niej naturalną i nieuchronną koleją rzeczy. Zaznacza, iż stara się
dzieciom tłumaczyć co dzieje się z ich ciałami. Obrazuje to wypowiedź: „Mam 10 dzieci, dwoje niepełnosprawnych. To normalne,
że dojrzewają. Starałam się wszystko swoim dzieciom tłumaczyć,
gdy zaczęły dojrzewać”.
Dla K3 okres dojrzewania jest naturalną rzeczą i zauważa ten
proces u swojej córki. Ilustruje to wypowiedź: „Amelka staje się
kobietą, to chyba normalne”.
d/. Kompetencje a wychowanie seksualne
Badane kobiety nie czują się kompetentne by wychowywać
seksualnie swoje dzieci. Deklarują, iż nie mają wiedzy na ten temat
oraz nie wiedzą, gdzie mogłyby zgłosić się z tym problemem. Obrazuje to wypowiedź: „Nie. Zresztą boję się trochę. Nie mam wiedzy na ten temat to raz, a dwa zostałam z tym sama…(myśli). Nawet nie wiem, gdzie miałabym zwrócić się o pomoc”.
K2 choć wiele razy rozmawiała ze starszymi dziećmi na tematy seksualności i seksu ma obawy przed rozmową ze swoimi niepełnosprawnymi dziećmi. Twierdzi, iż potrzebuje pomocy i porady
w tej kwestii. Zaznacza, iż mąż ją nie wspiera w trudnych rozmowach z dziećmi. Ilustruje to wypowiedź: „Trochę tak, chociaż tyle
razy już przerabiałam takie rozmowy….. (myśli) Pewnie przydałby
się ktoś kto pomoże mi w tym uświadamianiu, szczególnie u dzieci
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niepełnosprawnych – mówię tu o mężu, który w ogóle mnie nie
wspiera”
K3 uważa, iż została sama z problemem trudnych rozmów.
Podkreśla, iż w szkole nie ma edukacji seksualnej, a ona nie potrafi
rozmawiać na te tematy z córką. Podobnie jak K2 zaznacza, iż partner ją nie wspiera. Nie wie, gdzie mogłaby zgłosić się o pomoc. Obrazuje to wypowiedź: „Akurat w tej kwestii zostałam sama (spuszcza wzrok). W szkole nie ma edukacji seksualnej a ja nie potrafię z
Amelą o tym rozmawiać. Mój facet nie widzi konieczności takiej
rozmowy. W szkole nic o tym nie mówią. Nawet nie wiem gdzie z
tym problemem mam się zgłosić”.
e/. Wychowanie seksualne – kto jak i gdzie?
Zdaniem badanych kobiet wychowaniem seksualnym powinny zająć się same one oraz osoby kompetentne w szkołach do których uczęszczają ich dzieci. Obrazuje to wypowiedź K1: „Oczywiście, że rodzic powinien wychowywać seksualnie. Myślę, iż to właśnie rodzic jako wzór powinien stopniowo tłumaczyć dziecku
pewne nieuchronne fakty. Ale nie tylko on. Nauczyciel odpowiednio do tego przygotowany także”.
K2 podkreśla, iż nauczyciel religii nie powinien prowadzić
przedmiotu z wychowania seksualnego (Wychowanie do życia w
rodzinie – w Polsce przedmiot nieobowiązkowy). Ilustruje to wypowiedź: „ Ja mam dziesiątkę dzieci więc wiem jak wygląda to w
szkole. Ja zgodziłam się żeby moje dzieci chodziły na ten przedmiot bo uważam, że jest potrzebny. Ale co z tego? Inni rodzice się
nie zgodzili i nikt go nie prowadzi. Wcześniej prowadziła nauczycielka religii (uśmiech). Dzieciaki mi opowiadały jaka była czerwona ze wstydu na zajęciach”.
f/. Potrzeba edukacji seksualnej w szkołach
Badane kobiety widzą potrzebę edukacji seksualnej w szkołach. Nie czują się jednak na to gotowe. Świadczy o tym wypowiedź K3: „W szkole powinna być edukacja seksualna. Ja nie potrafię rozmawiać na takie tematy, bo raz nie mam wiedzy, a dwa nikt
mnie nie uczył jak to robić. W domu rodzice powinni rozmawiać z
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dziećmi o seksie, ale jak już powiedziałam, żeby rozmawiać, trzeba
wiedzieć jak to robić i trzeba mieć wiedzę”.
4. Samotność w wychowaniu
Badane kobiety deklarowały, iż czują się osamotnione w wychowaniu, w tym seksualnym swoich dzieci. Przykre uczucia powoduje brak kompetencji do prowadzenia rozmów o seksualności i
seksie, brak edukacji seksualnej w szkole oraz brak wsparcia osób
bliskich. Jedna z badanych kobiet zaznacza, iż czuje się zobowiązana do prowadzenia rozmów z dzieckiem o seksualności. Ilustruje to
wypowiedź K1:
„Nie mam nikogo kto mógłby mi powiedzieć jak mam prowadzić taką rozmowę z dzieckiem niepełnosprawnym. Czas leci, a
ja wiem, że nie uniknę tego. Mogłabym dać sobie z tym spokój, ale
czuję się zobowiązana”. K2 stwierdziła: „Człowiek otoczony jest
tyloma ludzi, a jednak czuję się czasami samotnie. W mojej rodzinie
różnie bywało. Nie miałam dobrych wzorców wyniesionych z domu. Wychowuję dzieci na „swój sposób”. Nie wiem czy dobrze czy
źle. Są takie chwile kiedy nie wiem jak mam postąpić. Czuję się
wtedy samotna”.
5. Wnioski z badań
Badane kobiety wychowanie seksualne definiują jako wychowanie do pełnienia roli żony, męża, matki i ojca oraz naukę odpowiednich zachowań seksualnych. Każda badana kobieta uważa, iż czuje
strach, obawę i samotność w wychowaniu seksualnym. Matki deklarują, iż potrzebują wsparcia bliskich i innych specjalistów w kwestii
wychowania seksualnego. Matki nie czują się kompetentne by wychowywać seksualnie swoje dzieci. Matki dostrzegają proces dojrzewania u swoich dzieci, są świadome, iż ich dzieci staja się dorosłą kobietą czy mężczyzną. Badane dostrzegają potrzebę edukacji seksualnej
w szkole oraz potrzebę wychowania seksualnego w domu.
Streszczenie
Wychowanie jest świadomym oddziaływaniem wychowawcy(matki) na wychowanka (dziecko), które prowadzić ma do pewnej zmiany w osobowości. W przypadku wychowania seksualnego
741

ma za zadanie przygotować do przyszłego życia małżeńskiego,
rodzinnego. Ma wszechstronnie rozwijać osobowość i przygotować
do pełnionej w przyszłości roli żony, męża, ojca i matki.
Artykuł przedstawia wyniki badań jakościowych, które dotyczą sytuacji matek w wychowaniu seksualnym swoich dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną. Matki czują się niekompetentne by
wychowywać seksualnie, czują brak wsparcia ze strony partnera,
nie wiedzą, gdzie mogłyby zgłosić się o poradę w kwestii rozmów
o seksualności z dzieckiem, co skutkuje poczuciem osamotnienia.
Summary
The upbringing is a conscious influence for the class tutor
(mothers) to the foster child (child), which to lead has for certain
changes in the personality. In case of the sex education he has the
task of preparing for the marital, family future life. He is supposed
thoroughly to develop the personality and to prepare for the role
performed in the future of wife, husband, father and the mother.
The article is presenting results of quality inspections which
concern to the situation of mothers and feeling of leaving one's
children alone in the sex education with disability. Mothers are
feeling incompetent in order to bring up sexually, supports feel the
lack on the part of the partner, don't know, where they could report
for advice in the issue of conversations about the sexuality with the
child what results in feeling the loneliness.
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Iwona Wolańska (UJK)

Sytuacja życiowa wychowanków Zakładu Poprawczego w Tarnowie
Wprowadzenie
Często w trakcie zagorzałych dyskusji nad realizacją wychowawczych celów w rodzinie, słyszymy znane już stwierdzenie
„…w końcu rodziców się nie wybiera…”. Prawdą jest, że wielu z nas
zawdzięcza swoim rodzicom to, jakimi są teraz ludźmi i jak wiele
osiągnęli w życiu. Weźmy jednak pod uwagę sytuację nieletniego
wychowującego się w rodzinie dysfunkcyjnej. Żadne z rodziców
nie potrafiło wytłumaczyć mu, co jest dobre, a co złe i jak należy
postępować w życiu. Skazany był na brak jakiejkolwiek reakcji
sprzeciwu ojca, czy matki, gdy ten dopuszczał się zachowań ryzykownych. I oto trafia on do placówki resocjalizacyjnej, by poznać
wszystko to, czego nie nauczono go w domu rodzinnym.
Problematykę sytuacji życiowej w jakiej znajdują się nieletni1
przebywający w placówce resocjalizacyjnej, należałoby rozpatrywać w kontekście dokonywanych przez nich planów i aspiracji życiowych. Do tła podejmowanych działań zalicza się sytuację rodzinną wychowanka, a relacje zachodzące między nim a jego rodzicami jako istotne w motywowaniu do konkretnych dążeń. Zdarza się jednak, iż sytuacja preizolacyjna oraz postizolacyjna nieletniego nie ulega znacznym przeobrażeniom, zaś on sam staje się
ofiarą patologicznej rodziny w której się wychował. Stąd też zasadne wydaje się stwierdzenie, iż szczególną rolę w ponownej socjalizacji nieletniego oraz jego readaptacji społecznej pełnią wychowawcy placówek resocjalizacyjnych.

1 W myśl Ustawy z dn. 26 października 1982 roku o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. 1982 nr 35 poz. 228.) terminem „nieletni” określa się osobę: w wieku do 18 lat, u której występują przejawy demoralizacji, w wieku od 13
do 17 lat, która dopuściła się czynu karalnego, w wieku do 21 lat, wobec której
wykonywane są środki wychowawcze lub poprawcze.
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1. Aspiracje i plany życiowe młodzieży niedostosowanej
społecznie w świetle literatury przedmiotu
Problematyka aspiracji i planów życiowych młodzieży niedostosowanej społecznie stanowi obecnie ważny powód podejmowanych dyskusji nad skutecznością a efektywnością wychowania resocjalizującego oraz skłania do nieustannych refleksji teoretyków i
praktyków zajmujących się pedagogiką resocjalizacyjną.
Należy wspomnieć, iż terminem „niedostosowanie społecz2
ne ” jako pierwsza posłużyła się w 1959 roku Maria Grzegorzewska
(Zob., Grzegorzewska, 1964, s.72), zaś Otton Lipkowski definiował
je jako „(…) trwałą i ogólną postać zachowania negatywnego wobec norm społecznych” (Lipkowski, 1976, s.24). Niedostosowani
społecznie, według MEN „(…) to dzieci i młodzież, u których na
skutek zaburzeń wewnętrznych lub niekorzystnych warunków
środowiskowych występują utrwalone (powtarzające się) zaburzenia w zachowaniu” (Informacja statystyczna…, 1986). Współcześnie pojęcie to obszernie omawiane jest w literaturze naukowej,
głównie pedagogicznej, socjologicznej, jak również kryminologicznej (Zob. m.in., Cekiera 1993, Pytka i Zacharuk 1998, Urban 2000a,
Wysocka 2005). Jak słusznie jednak zauważa L. Pytka „Wspólnym
elementem różno dyscyplinarnych definicji nieprzystosowania społecznego jest przekonanie, że zjawiskami wskazującymi na nieprzystosowanie społeczne młodzieży są te jej zachowania, które
pozostają w sprzeczności z powszechnie uznawanymi normami,
wartościami i oczekiwaniami” (Pytka, 2008, s. 84). Ten sam autor w
dalszej części swoich rozważań konstatuje, iż „Negatywnymi konsekwencjami tych zachowań w skali makrospołecznej są zaburzenia funkcjonowania systemu społecznego (np. dezorganizacja społeczna), natomiast w skali mikrospołecznej – zagrożenia bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego poszczególnych jednostek. Zachowaniom tym przypisuje się negatywne oceny społeczne, obwarowując zakazami i sankcjonuje” (Ibid., s. 84).
D. H. Stott dokonuje podziału niedostosowania społecznego na
zachowania wrogie, zahamowanie, aspołeczność oraz zachowania
W niniejszym opracowaniu terminy „niedostosowanie społeczne” i „nieprzystosowanie społeczne” stosowane są zamiennie.
2
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niekonsekwentne (Zob., Urban, 2000b, s. 51), zaś J. Konopnicki wyróżnia pięć jego rodzajów. Wśród nich znajdują się: zachowanie demonstracyjno-wrogie, zachowanie zahamowane, niekonsekwentne,
aspołeczne oraz wrogość z tendencją do aspołeczności (Zob., Konopnicki, 1971, ss. 87-89). Wspomniany już O. Lipkowski do przejawów
nieprzystosowania społecznego zaliczył: notoryczne kłamstwa, werbalną agresję (wulgarność), lękliwość, lenistwo szkolne, nieprzestrzeganie wewnętrznych zarządzeń i przepisów szkoły, zaburzenia koncentracji uwagi, czy konflikty z nauczycielami i rówieśnikami (Zob.,
Lipkowski, 1976). Z kolei L. Pytka wymienił m. in. : „Notoryczne
kłamstwa, wagary, alkoholizowanie się, ucieczki z domu, kradzieże,
niekonwencjonalne zachowania seksualne, rozmaite formy agresji
antyspołecznej, łącznie z autoagresją” (Zob. Pytka, 1984).
Ważnym aspektem niniejszego opracowania są aspiracje i
plany życiowe nieletnich przebywających w placówkach resocjalizacyjnych. Jak podaje E. Syrek „Aspiracje są jednym z ważnych
motywów ludzkiego działania” (Syrek, 1986, s. 39). Można więc
przyjąć, że dzięki nim wychowanek stawia przed sobą określone
cele, składające się na jego plany życiowe w sytuacji pobytu w Zakładzie Poprawczym, jak i po opuszczeniu go. Zdaniem M. Wolskiej-Długosz „Aspiracje najczęściej utożsamia się z dążeniami,
zamierzeniami, pragnieniami, życzeniami dotyczącymi wyników
własnego działania lub osiągnięcia za jego pośrednictwem pożądanych stanów satysfakcjonujących danego człowieka”(WolskaDługosz, 2013, s. 13). Z kolei A. Janowski konstatuje, iż są to „(…)
w miarę trwałe i względnie realne życzenia jednostki związane z
właściwościami i stanami, które mają charakteryzować jej przyszłe
życie oraz cele, jakie będzie chciała realizować” (Janowski, 1977, s.
32). Powyższe sformułowania nabierają szczególnego znaczenia w
kontekście rozpatrywanych aspiracji zawodowych nieletniego.
Można przypuszczać, iż czas spędzony w Zakładzie Poprawczym
w dużej mierze poświęci on na naukę wymarzonego zawodu, a
zdobyte kwalifikacje będzie mógł w pełni wykorzystać po wyjściu
na wolność. Trzeba też dodać, iż na wybór konkretnych celów oraz
ich realizację w kontekście własnych aspiracji, duży wpływ będą
miały czynniki zewnętrzne, a przede wszystkim te, zależne od sposobu funkcjonowania placówki resocjalizacyjnej. Naczelnym zada747

niem Zakładu Poprawczego w Tarnowie jest resocjalizacja nieletnich poprzez nauczanie, wychowanie, przygotowanie do zawodu
oraz organizację czasu wolnego. Niewątpliwie szczególną rolę w
realizacji tego celu przypisuje się wychowawcom. Dzięki nim nieletni przebywający w placówce mają możliwość poznania własnych predyspozycji i talentów, kształtowania systemu zasad i
wartości cenionych w życiu, nabywania umiejętności psychospołecznych, czy przygotowania do pełnienia określonych ról społecznych. Nie można zapominać, jak istotnym zadaniem każdego wychowawcy jest poznanie sytuacji rodzinnej nieletniego oraz podjęcie działań służących podtrzymaniu jego więzi z bliskimi. Zadanie
to nabiera szczególnego znaczenia w momencie opracowywania
Indywidualnego Programu Resocjalizacji nieletniego uwzględniającego m.in. zakres i sposób współpracy z rodzicami w celu doprowadzenia do integracji społecznej oraz do usamodzielnienia się.
Sąd rodzinny może orzec umieszczenie w zakładzie poprawczym nieletniego, który dopuścił się czynu karalnego, jeżeli uprzednie
środki wychowawcze nie przyniosły oczekiwanego efektu, lub ze
względu na wysoki stopień demoralizacji oraz przypuszczenie iż łagodniejsze środki wychowawcze nie przyniosłyby zamierzonych
skutków.
W strukturze resortu sprawiedliwości funkcjonują 32 placówki dla nieletnich (w tym 17 to zakłady poprawcze, zaś pozostałe to
schroniska dla nieletnich, lub zakłady poprawcze łączone ze schroniskami dla nieletnich). Zakłady Poprawcze dzielą się na resocjalizacyjne (otwarte - MOAS, półotwarte, zamknięte oraz o wzmożonym nadzorze wychowawczym), resocjalizacyjno – rewalidacyjne
(wśród nich ZP Tarnów) oraz resocjalizacyjno – terapeutyczne
(Zob., Ministerstwo Sprawiedliwości, 2014; Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości, 2001; Woźniak i Ptak, 2005).
Reasumując, sytuację życiową nieletniego będą determinowały jego plany życiowe, podejmowane w trakcie pobytu w Zakładzie
Poprawczym, a następnie po wyjściu na wolność. Aby jednak nieletni dążył do zmiany samego siebie, nie można w żaden sposób
dopuścić do tego, aby w realizacji założonych celów – był osamotniony (Zob. Szczepański, 1978, ss. 20-21). Wszelkie działania resocjalizacyjne ze strony wychowawcy muszą wynikać z autentyczne748

go zainteresowania sytuacją w jakiej znajduje się nieletni. Ponadto
należałoby również zaangażować rodzinę nieletniego, aby i ta konsekwentnie realizowała swoje cele i zadania wychowawcze.
2. Problematyka i metoda badań
Niniejsze opracowanie stanowi próbę odpowiedzi na następujące pytanie problemowe: Jaka jest sytuacja życiowa nieletnich przebywających w Zakładzie Poprawczym w Tarnowie? W badaniu posłużono
się metodą sondażu diagnostycznego, ankietą jako techniką badawczą, zaś jako narzędzie zastosowano kwestionariusz ankiety
składający się zarówno z pytań otwartych jak i zamkniętych skierowanych
do
wychowanków
placówki
resocjalizacyjnorewalidacyjnej. Zgromadzony materiał dostarczał informacji o aspiracjach zawodowych i planach życiowych nieletnich, relacji łączących ich z rodzicami oraz roli jaką pełnią wychowawcy w obieraniu przez ich podopiecznych określonych celów w życiu.
Badania przeprowadzono wśród wychowanków Zakładu Poprawczego w Tarnowie w dniu 17 października 2014 roku. Uczestniczyło w nim 22 mężczyzn stanowiących 61,11% nieletnich przebywających wówczas w placówce. 27,27% z nich stacjonowało rok
w placówce, 22,73% - 4 lata, zaś 18,18% - 3 lata.
3. Sytuacja życiowa nieletnich. Analiza wyników badań własnych.
Tabela 1. Cele życiowe respondentów
Wskazania
Warianty odpowiedzi

N

%

Zdobyć wykształcenie
Poprawić swoje relacje
z bliskimi
Wyjść z nałogu

12
4

54,55
18,18

4

18,18

Znaleźć dobrze płatną
i ciekawą pracę
Założyć szczęśliwą
i kochającą się rodzinę
Wyjechać zagranicę

12

54,55

11

50,00

9

40,91
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*Dane nie sumują się do 100% ze względu na możliwość udzielenia
przez ankietowanego więcej niż jednej odpowiedzi.
Źródło danych: badania własne

Na pytanie „Jakie aktualnie posiadasz cele w życiu?” 54,55% badanych nieletnich wskazuje zdobycie wykształcenia. Można więc
przypuszczać, iż swój pobyt w placówce traktują jako szansę na
kontynuację nauki, czy kształcenie w określonym zawodzie. Należy przy tym zaznaczyć, iż w Zakładzie Poprawczym w Tarnowie
mają oni możliwość przygotowania do wykonywania zawodu stolarz i ślusarz, realizację praktyki zawodowej, czy kształcenia w zawodzie stolarz. Ponadto dla 54,55% ankietowanych najważniejszym celem jest znalezienie dobrze płatnej i ciekawej pracy, co
istotnie wiąże się z poprzednim zagadnieniem, bowiem zasadne
wydaje się być stwierdzenie, iż największe szanse na rynku pracy
będzie miał ten nieletni, który posiada konkretne kwalifikacje zawodowe. Wykształcenie będzie tu głównym jego atutem, zwłaszcza w sytuacji, kiedy po wyjściu na wolność spotyka się z licznymi
uprzedzeniami i stereotypowym myśleniem wielu pracodawców.
Na uwagę zasługuje fakt, iż 50% respondentów pragnie założyć w
przyszłości szczęśliwą i kochającą się rodzinę. Należy pamiętać, iż
wielu z nich pochodziło z rodzin patologicznych, w których rodzice nie wywiązywali się z powierzonego im wychowawczego obowiązku. Stąd też głównym zadaniem wychowawców resocjalizujących jest uświadomienie tym młodym ludziom systemu norm, zasad i wartości na jakich powinna wzrastać prawdziwa rodzina. Z
kolei 40,91% badanych to osoby, które za cel stawiają sobie wyjazd
za granicę. Migrację traktują jako jedyną szansę na poprawę swojej
sytuacji materialnej. Ich marzeniem jest, aby na obczyźnie mieli
możliwość ułożenia sobie życia na nowo. Fakt ten nabiera istotnego
znaczenia, zwłaszcza, gdy po opuszczeniu zakładu nie widzą żadnych perspektyw na znalezienie pracy, spotykają się z niechęcią
pomocy i odrzuceniem przez bliskich oraz stygmatyzacją ze strony
społeczeństwa.
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Tabela 2. Sposoby realizacji zamierzonych planów życiowych
Warianty odpowiedzi
Wskazania
N

%

Nauka zawodu

18

81,82

Działania mające na celu
poprawę swojego zachowania
Nauka języka obcego
Częste i szczere rozmowy
z bliskimi
Uczęszczanie na przydatne zajęcia/spotkania
Postępowanie zgodnie ze
wskazówkami wychowawcy

8

36,36

4
1

18,18
4,55

6

27,27

4

18,18

*Dane nie sumują się do 100% ze względu na możliwość udzielenia
przez ankietowanego więcej niż jednej odpowiedzi. Źródło danych: badania własne

Z powyższej tabeli nr 2 zatytułowanej „Sposoby realizacji zamierzonych planów życiowych” wynika, iż 81,82% ankietowanych, w dążeniu do osiągnięcia obranych przez siebie celów życiowych, poświęca się nauce zawodu. Można zatem przypuszczać, iż głównymi wyznacznikami sukcesu wychowanka będzie jego zaangażowanie, samodzielność oraz konsekwencja w działaniu. Bez wątpienia
nie nikt inny, jak tylko on sam, przy wsparciu pracowników zakładu poprawczego powinien dostrzec potrzebę i sens własnego rozwoju w kontekście nabywania określonych kompetencji zawodowych. Wśród badanych nieletnich, 36,36% stanowią ci, którzy podejmują określone działania mające na celu poprawę ich negatywnego zachowania. Często są to osoby, których niedostosowanie
społeczne objawia się: notorycznymi kłamstwami (18,18% respondentów), werbalną agresją (59,09% respondentów), czy lenistwem
szkolnym (31,82% respondentów). Zmiana lub korekta ich zachowań i postaw polega na aktywnym uczestniczeniu w różnorodnych
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zajęciach wychowawczych prowadzonych przy wykorzystaniu
metod twórczej resocjalizacji. Nadrzędnym zadaniem resocjalizacji
przez sport, muzykę, czy plastykę jest „(…) wychowawcze stymulowanie rozwoju i struktur poznawczych i twórczych oraz wyposażenie wychowanka w nowe indywidualne i społeczne kompetencje, głównie poprzez odkrycie jego potencjałów i talentów” (Zob.
Konopczyński, 2006). Ponadto 27,27% ankietowanych uczęszcza na
przydatne zajęcia/spotkania, do których należy zaliczyć różnego
rodzaju kursy, szkolenia, czy spotkania z doradcą zawodowym. W
trakcie zajęć nabywają przydatną im wiedzę i umiejętności. Uczą
się pisania CV, listu motywacyjnego, efektywnego poszukiwania
pracy, czy sposobu autoprezentacji. Warto zwrócić uwagę, że
18,18% respondentów deklaruje naukę języka obcego, którego znajomość z pewnością będzie atutem przy ubieganiu się o pracę za
granicą oraz ułatwi funkcjonowanie także w innych sferach życia
codziennego.

Wykres 1. Czy w obieraniu celów życiowych i ich realizacji pomagają ci wychowawcy Zakładu Poprawczego?
Źródło danych: badania własne

Istotne jest, aby wychowanek placówki resocjalizacyjnej, nieustannie walczący o własne marzenia i zmagający się z wszelkimi
napotykanymi przeszkodami, w swoich dążeniach nigdy nie poczuł się osamotniony. Zdaniem 68,18% ankietowanych ogromną
rolę pełnią w tym wychowawcy. W końcu to od ich wychowawczego podejścia będzie zależało, czy społeczeństwu zostanie
przywrócona jednostka postępująca w zgodzie z powszechnie
aprobowanymi i akceptowanymi normami i zasadami współżycia
społecznego. Odmiennego zdania jest 31,82% badanych mężczyzn.
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Twierdzą oni stanowczo, iż wychowawcy nie potrafią pomóc im w
obieraniu i realizowaniu przez nich określonych celów życiowych.
Tabela 3. Plany po opuszczeniu Zakładu Poprawczego
Wskazania

Warianty odpowiedzi
Powrót do domu rodzinnego i swoich bliskich
Wyjazd za granicę
Znalezienie pracy w kraju

N
18

%
81,82

8
4

36,36
18,18

Ułożenie sobie życia na
1
4,55
nowo
Realizacja wcześniej
6
27,27
obranych przez siebie
celów
Trudno powiedzieć
4
18,18
*Dane nie sumują się do 100% ze względu na możliwość udzielenia
przez ankietowanego więcej niż jednej odpowiedzi. Źródło danych: badania własne
Mając na uwadze dane zawarte w tabeli nr 3, można wnioskować,
iż 81,82% respondentów po wyjściu na wolność wróci do domu rodzinnego i do bliskich. Wychodząc z założenia, iż to właśnie środowisko rodzinne będzie determinowało dalsze losy nieletniego, należałoby rozpatrzyć jego sytuację życiową w dwóch aspektach. Jeżeli jest to rodzina wykazująca przejawy dysfunkcji, istnieje duże ryzyko, iż resocjalizacja nieletniego nie przyniesie oczekiwanych skutków, a on sam w dalszym ciągu będzie jednostką niedostosowaną społecznie. Jeżeli natomiast nieletni
wraca do domu w którym rodzice w pełni wywiązują się z powierzonego
im obowiązku wychowawczego, będzie zachodziło przypuszczenie, że
drugi raz nie popełni tego samego błędu. W postawach i oczekiwaniach
ojca i matki znajdzie akceptację, bezpieczeństwo, wsparcie i pomoc. Trzeba też zauważyć, że 36,36% ankietowanych pragnie zaraz po opuszczeniu
Zakładu Poprawczego wyjechać za granicę. Często to jedyny sposób na
zmianę swojego życia i metoda na uniknięcie stygmatyzacji i etykietowania ze strony społeczeństwa. Tam, gdzie jeszcze go nie znają, a przez to z
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góry nie skreślą, tylko dlatego, że siedział w „poprawczaku”, będzie miał
okazję do udowodnienia kim tak naprawdę jest. Zarobkową migrację
zagraniczną należy również rozpatrywać w kontekście powielanych wzorów wyniesionych z domu rodzinnego. Często bowiem zdarza się, że
oboje rodziców nieletniego lub jedno z nich, wyjeżdżało za granicę.

Wykres 2. Czy Twoi rodzice kiedykolwiek migrowali zagranicznie?
Źródło danych: badania własne

Wśród badanych respondentów 13,64% stanowią ci, których
matka wyjeżdżała za granicę, 4,55% wskazuje na ojca, zaś 9,09% na
oboje rodziców. Można zatem przypuszczać, iż migracja zagraniczna była przyczyną osłabienia więzi łączących rodzica z dzieckiem, a także niezaspokojenia potrzeby kontaktu emocjonalnego,
zwłaszcza ze strony matki, czy powierzchowności relacji między
nimi. Istotnie, wyjazdy zagraniczne rodziców mogły mieć znaczenie w ustaleniu etiologii niedostosowania społecznego nieletniego.

Wykres 3. Czy utrzymujesz kontakt ze swoimi rodzicami?
Źródło danych: badania własne

Na pytanie „Czy utrzymujesz kontakt ze swoimi rodzicami?”
95,45% respondentów odpowiada twierdząco. Są to jednak najczęściej osoby, których rodzice rzadko (31,82% badanych) lub nigdy
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(31,82% badanych) nie odwiedzają w Zakładzie Poprawczym, co
budzi pewne kontrowersje i skłania do dyskusji szczególnie nad
tym, co jest tego powodem. 40,91% ankietowanych deklaruje również, że rzadko prowadzi rozmowy telefoniczne z rodzicami. Tylko
27,27% z nich często rozmawia z rodzicami przez telefon. Z kolei
4,55% ankietowanych, uważa, że nie mają oni żadnego kontaktu z
rodzicami.

Wykres 4. Najchętniej wybierany zawód przez respondenta.
Źródło danych: badania własne

Z powyższego wykresu nr 4 zatytułowanego „Najchętniej wybierany zawód przez respondenta” można wnioskować, iż największym zainteresowaniem wśród nieletnich cieszą się następujące
zawody: budowlaniec (31,82% wskazań), stolarz (18,18%) oraz mechanik samochodowy (18,18%). W 2013 roku CBOS przeprowadziło
badania dotyczące prestiżu społecznego na liczącej 904 osoby reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski. W
toku badań ustalono, iż trzecie miejsce w rankingu profesji cieszących się największym uznaniem społecznym zajmuje robotnik wykwalifikowany np. murarz, tokarz (81% wskazań respondentów).
Jest to o tyle ważne, że „(…) zawód ten coraz częściej wiąże się ze
użytecznym społecznie charakterem pracy oraz fachowością”
(CBOS, 2013, s. 4). Ponadto wymaga on odpowiednich predyspozycji fizycznych przy stosunkowo niedługim czasie edukacji.
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Tabela 4. Wskaźniki atrakcyjności zawodu
Warianty odpowiedzi
Wskazania
N
Wysokie zarobki
5
Nie ma problemu ze zna6
lezieniem pracy w tym
zawodzie
Możliwość doskonalenia
9
swoich umiejętności i nabywania nowej wiedzy
Perspektywa awansu
1

%
22,73
27,27

40,91

4,55

Satysfakcja z wykonywa8
36,36
nego zawodu
*Dane nie sumują się do 100% ze względu na możliwość udzielenia
przez ankietowanego więcej niż jednej odpowiedzi.
Źródło danych: badania własne

Na pytanie „Dlaczego zawód, który wybrałeś jest dla Ciebie tak atrakcyjny?” 40,91% respondentów wskazuje możliwość doskonalenia
swoich umiejętności i poszerzania wiedzy, zaś 36,36% satysfakcję z
wykonywanego zawodu. Dla wielu z nich praca w wymarzonym
zawodzie stanowi niebywałą okazję do nieustannego poszerzania
swoich kwalifikacji. Z drugiej zaś strony, wychowanek tylko wtedy
będzie zadowolony ze swojej profesji, gdy wybierze ją zgodnie z kierunkiem własnych zainteresowań i predyspozycji. Ponadto 27,27%
ankietowanych wskazuje na atrakcyjność wybranego zawodu, pozostając w przekonaniu, że nie będą mieli w przyszłości problemów ze
znalezieniem pracy. 22,73% respondentów uznało, że o atrakcyjności
wybranego przez nich zawodu świadczą wysokie zarobki.
Uwagi końcowe
Reasumując, 54,55% badanych nieletnich jako cel życiowy
wskazuje zdobycie wykształcenia oraz taki sam odsetek respondentów (54,55%) znalezienie dobrze płatnej i ciekawej pracy. Ponadto 50% respondentów pragnie założyć w przyszłości szczęśliwą
i kochającą się rodzinę, zaś 40,91% wyjechać za granicę.
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81,82% ankietowanych w dążeniu do osiągania założonych
przez siebie planów życiowych, poświęca się nauce zawodu, zaś
36,36% podejmuje określone działania mające na celu poprawę ich
negatywnego zachowania. Trzeba zauważyć, że według 68,18%
respondentów wychowawcy pełnią ogromną rolę w kontekście
podejmowanych przez nieletnich działań, a co za tym idzie pomagają im w obieraniu właściwych celów oraz konsekwentnym dążeniu do ich realizacji.
W toku badań ustalono, że 81,82% respondentów po wyjściu
na wolność planuje wrócić do domu rodzinnego i do bliskich, zaś
36,36% ankietowanych pragnie zaraz po opuszczeniu Zakładu Poprawczego wyjechać za granicę. Wśród badanych respondentów
13,64% stanowią ci, których matka wyjeżdżała za granicę, zaś
9,09% wskazuje na migrację obojga rodziców. Należy zaznaczyć, że
95,45% respondentów utrzymuje kontakt z rodzicami, którzy odwiedzają ich rzadko (31,82% wskazań) lub nigdy (31,82% wskazań)
oraz rzadko rozmawiają z nimi przez telefon (40,91% wskazań).
Wyniki badań empirycznych dowodzą, iż do najchętniej wybieranych zawodów przez respondentów należą: budowlaniec
(31,82% wskazań), stolarz (18,18%) oraz mechanik samochodowy
(18,18%). O atrakcyjności danej profesji świadczą: możliwość doskonalenia swoich umiejętności i nabywania nowej wiedzy (40,91%
wskazań), czy satysfakcja z wykonywanego zawodu (36,36% wskazań). Zdaniem 22,73% decydują o tym wysokie zarobki.
Nieletni wobec których sąd orzekł umieszczenie w zakładzie
poprawczym to przede wszystkim osoby słusznie ponoszące winę i
konsekwencje swoich nagannych czynów, co nie ulega wątpliwościom. Ale, czy można winić za złe wychowanie dziecko, podczas gdy to
jego rodzice nie potrafili sprostać ich wychowawczemu zadaniu? Wśród
badanych znajdują się osoby, które na własnym przykładzie przekonały się o skutkach migracji zagranicznych rodziców. Wielu z
nich pochodziło ze środowisk patologicznych i doświadczyło bólu
odtrącenia przez ojca lub/i matkę. Tylko nieliczna grupa wychowanków Zakładu Poprawczego ma tą niebywałą możliwość powrotu do domu, w którym czekają na nich „prawdziwi” rodzice.
Należy również dodać, że czas pobytu w zakładzie nieletni mogą
wykorzystać na naukę zawodu i tylko od poziomu ich motywacji
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będzie zależało, czy to zrobią. Niewątpliwie, w stawianych celach
pomocnymi są wychowawcy, którym przypisuje się szczególną
rolę w procesie resocjalizacji.
Streszczenie
W artykule poruszona została problematyka sytuacji życiowej
wychowanków przebywających w placówkach resocjalizacyjnych.
Problem główny jaki postawiono zawierał się w pytaniu: Jaka jest
sytuacja życiowa nieletnich przebywających w Zakładzie Poprawczym w
Tarnowie? Posłużono się metodą sondażu diagnostycznego oraz
ankietą jako techniką badawczą. Uzyskana analiza wyników badań
własnych dostarczała informacji o aspiracjach zawodowych i planach życiowych nieletnich, relacji łączących ich z rodzicami oraz
roli jaką pełnią wychowawcy w obieraniu i realizowaniu przez nich
określonych celów w życiu. W części teoretycznej przedstawiono
problematykę wychowania resocjalizującego młodzieży niedostosowanej społecznie.
Słowa kluczowe: aspiracje życiowe, niedostosowanie społeczne, nieletni, resocjalizacja, rodzina, wychowawca
Summary
The life position of pupils staying in Young Offender Institution in
Tarnow
The article toches on the life postion if pupils staying in Young
Offender Institutions. The main concern of this study was expressed in the question: what is the life position of juveniles staying
in Young Offender Institution in Tarnow? There was used the
method of diagnostic survey and the questionnaire as the technique
of research. The analysis of findings gave the information about the
professional aspirations and life plans of the juveniles, the relations
with their parents and about the role of youth workers in the process of setting and achieving goals in life. In the theoretical part
there was presented the issue concerning the process of rehabilitation for the socially maladjusted young.
Keywords: life aspirations, social maladjustment, juvenile, rehabilitation, family, youth worker
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Joanna Żołnierz (AM)

Problematyka samotności w kontekście badań nad zjawiskiem
dysforii płciowej
Wstęp
Problematyka transseksualizmu jest coraz częściej podejmowana w różnych dziedzinach nauk społecznych i medycznych1. W
okresie ostatnich kilkunastu lat dokonano w badaniach nad etiologią tego zaburzenia pewnych postępów. Zastosowano do transseksualizmu kategorię dysforii płciowej. Próby jednoznacznego wyjaśnienia etiologii tego zaburzenia wciąż wywołują ożywione dyskusje wśród badaczy. Niedostateczne wyjaśnienie etiologii transseksualizmu implikuje zarówno trudności w jednoznacznym zdefiniowaniu tego zaburzenia, jak i określenie najskuteczniejszych metod leczenia.
Mimo że chirurgiczna korekta narządów płciowych jest obecnie najczęściej stosowaną formą terapii zaburzenia transseksualnego, ze względu na niewystarczający wpływ na poprawę funkcjonowania pacjenta w wymiarze psychospołecznym wciąż poddawana jest krytyce przez część środowisk naukowych. Celem prezentowanych rozważań jest przybliżenie problemu samotności
osób transseksualnych oraz teorii i badań naukowych podkreślających społeczny kontekst rozwoju i przebiegu zaburzenia dysforii
płciowej.
1. Zjawisko dysforii płciowej – definicja i etiologia
Charakterystyka transseksualizmu po raz pierwszy pojawiła
się w literaturze medycznej w 1853 r. pod nazwą „homomollia” za
sprawą Frankela. Kolejne badania nad tym zaburzeniem to badania
Hirschfeld’a, Caldwell’a, Benjamina, Hamburgera, Money’a, Browna2. Przed spopularyzowaniem określenia „transseksualizm” „pa1 Opracowanie na podst. pracy magisterskiej: Joanna Żołnierz, Ocena moralna
operacji zmiany płci w świetle polskiej literatury teologicznej, Lublin 2010.
2 Por. J. Warylewski, O duszy uwięzionej w obcym ciele - dopuszczalność
chirurgicznej
zmiany
płci
w
świetle
prawa
karnego,
[w:]
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cjenci klasyfikowani byli jako transwestyci, a kiedy <pragnienie>
zmiany płci w drodze zabiegu chirurgicznego stawało się nieodparte, jako hermafrodyci, których płeć błędnie określono w chwili
urodzenia.”3. Aktualnie obowiązująca piąta wersja klasyfikacji
DSM określa transseksualizm jako dysforię płciową (Gender Dysphoria)4. Pojęcie to jest równoznaczne ze stanem ogromnego przygnębienia, niezadowolenia oraz głębokiej rozpaczy, co najdokładniej określa stan psychiczny, jakiego doświadczają osoby transseksualne. Termin dysforii płciowej został w literaturze polskiej określony jako zespół dezaprobaty płci, choć jak zauważa Fajkowska–
Stanik nie jest on wystarczająco precyzyjny – „Wydaje się, że termin <dysforia> bardziej oddaje istotę problemu niż określenie
<dezaprobata> (…) dezaprobata nie jest terminem, który podkreślałby tak dobitnie dyskomfort emocjonalny, jaki łączy się z perturbacjami w zakresie identyfikacji płciowej.”5.
Na podstawie licznych badań dotyczących transseksualizmu
wyłoniły się różne, często wykluczające się teorie jego powstania.
Większość badaczy za najbardziej prawdopodobne uznaje polietiologię tego fenomenu.
Wyróżnia się trzy główne grupy czynników, które mogą powodować dysforię płciową. Pierwsza z nich – biologicznoorganiczna dotyczy zaburzeń czynnościowych układu limbicznego,
nieprawidłowości genetycznych i produkcji hormonów w okresie
prenatalnym. Druga – zwana psychopatologiczną wiąże powstanie
zaburzenia transseksualnego z urazami psychicznymi i różnego
pochodzenia objawami dziwaczności schizofrenicznej. Ostatnia –
http://arch.prawo.ug.edu.pl/karne/karne/TRANS.htm
(dostęp
z
dnia
27.11.2014 r.); K. Imieliński, S. Dulko, Apokalipsa płci, GLOB, Szczecin 1989, s.
284; M. Muszalska, Byłem kobietą, byłam mężczyzną – tajemnica, fenomen i
paradoks transseksualizmu, część I, „Psychoterapia”, 2004, 4(131), s. 38 – 39.
3 S. Dulko, Fenomen transseksualizmu. Problemy terminologiczne, „Postępy
Psychiatrii i Neurologii”, 1993, 2, s. 236.
4 Por. K. Klasa, J. A. Sobański i in., Dyskusja nad klasyfikacją zaburzeń seksualnych w DSM-5 a trendy badawcze w obszarze seksuologii w Polsce, „Psychiatria Polska”, 2013, 47(6), s. 1135.
5 M. Fajkowska–Stanik, Transseksualizm i rodzina, Przekaz pokoleniowy
wzorów relacyjnych w rodzinach transseksualnych kobiet, Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN, Warszawa 2001, s. 31.
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psychospołeczna grupa, koncentruje się wokół nieprawidłowych
relacji społecznych, w tym szczególnie niewłaściwego funkcjonowania środowiska rodzinnego i błędów wychowawczych6.
2. Samotność w życiu osoby transseksualnej
Poddając analizie teorie dotyczące powstawania i rozwoju
dysforii płciowej oraz skuteczność podejmowanych form terapii,
zauważyć można, że część badaczy podkreśla szczególnie rolę
bliższego i dalszego otoczenia społecznego osoby transseksualnej.
Brak akceptacji, poczucie odtrącenia lub fizyczna izolacja zaliczane
są do grupy czynników wywołujących dysforię płciową. Samotność jest tak powszechnym doświadczeniem osób transseksualnych, zarówno przed, jak i po dokonaniu metrykalnej i operacyjnej
zmiany płci, że część środowisk naukowych określa ją jako typowy objaw dysforii lub nawet główny motyw podejmowania decyzji o zmianie życia.
Poglądy na temat powstania transseksualizmu dotyczą predyspozycji osobowościowych transseksualisty oraz wpływu środowiska społecznego, szczególnie rodzinnego. W związku z tym
wyróżnia się grupę czynników interrelacyjnych oraz intrapsychicznych. Psychoanalitycy wskazują na problemy z procesem
idywiduacji – separacji jako potencjalną przyczynę transseksualizmu. Lęk separacyjny, pustka i trauma doświadczana po przerwaniu bliskiej relacji, choć stanowią często bazę do powstania wielu
innych zaburzeń psychicznych oraz psychoz, w połączeniu ze specyficznymi cechami osobowościowymi jednostki, mogą także wywołać dysforię płciową. Stoller twierdzi, że nie doświadczenie braku relacji, a symbiotyczny związek może być przyczyną zaburzeń
transseksualnych. Nadmierna bliskość w relacji matka – syn uniemożliwia pojawienie się konfliktu edypalnego w seksualnym rozwoju chłopca. W przypadku dziewczynek podobnie niemożność
nawiązania właściwej relacji z matką (na skutek choroby fizycznej
6 Por. S. Kornas, Transseksualizm, Encyklopedia bioetyki, personalizm
chrześcijański, głos Kościoła, red. A. Muszala, Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, Radom 2005, s. 483; W. Radziwiłłowicz, P. Magiera, S. Smoczyński,
Aspekty psychospołeczne i biologiczne transseksualizmu, „Psychiatria Polska”,
1996, XXX, 6, s. 956.
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lub psychicznej matki) powodowała powstanie zbyt bliskiej relacji
z ojcem oraz jej męską identyfikację7. Ciekawe teorie na temat źródeł transseksualizmu podają inni naukowcy o orientacji psychoanalitycznej. Person i Ovesey twierdzą, że transseksualizm powstaje
przez odnawianie fantazji o bliskiej relacji matka – dziecko, a jego
podstawą jest syndrom „borderline”8.
Z badań Fajkowskiej-Stanik wynika, że transseksualiści postrzegają związek małżeński rodziców jako nieudany. Wskazując
na charakter przebiegu rozwoju tożsamości płciowej wyjaśnia, że
dziewczynki identyfikują się z rolą matki, która w nieudanej relacji
ze swoim mężem, jest bardziej pokrzywdzona. Córki przejmują
także rolę ojca, by móc zrekompensować brak dobrego partnera
matce. Zachowanie dziecka zmniejsza poziom napięcia w zaburzonej relacji rodziców i utrwala niewłaściwie przebiegający proces
identyfikacji9.
Prawdopodobnymi czynnikami sprzyjającymi występowaniu
dysforii płciowej są także: separacja dzieci od rodziców na skutek
rozwodu bądź śmierci rodzica, oczekiwana płeć dziecka, bądź styl
wychowawczy w rodzinie. Zaobserwowano, że zarówno transseksualiści K/M, jak i M/K postrzegają swoich rodziców jako chłodnych emocjonalnie i odrzucających, choć matki jako bardziej ochraniające (w porównaniu z grupą kontrolną). Transseksualiści M/K
często doświadczali braku akceptacji przez matki10.
Źródeł zaburzenia transseksualnego upatruje się także w predyspozycjach osobowościowych transseksualistów. Z racji pojawiających się wątpliwości czy patologiczne cechy osobowości i zaburzony obraz siebie wynikają z dysforii płciowej, czy są jej przyczyną, część naukowców prowadzi prace badawcze nad wyjaśnieniem
tej relacji. Bodlund, analizując wyniki badań przeprowadzonych na
Por. M. Fajkowska–Stanik, s. 179.
Por. I. Mikołajczyk, Z. Wawrzyniak, Trudności diagnostyczno – lecznicze u
„pacjentki” z zespołem Klinefeltera, zaburzeniami osobowości typu borderline,
zaburzeniami odżywiania i mieszanym uzależnieniem od środków psychoaktywnych, „Polski Merkuriusz Lekarski”, 2009, XXVI, 151, 68, s. 68 – 69.
9 Por. M. Fajkowska–Stanik, s. 161 – 181.
10 Por. S. Dulko, Kolejność urodzenia transseksualistów, „Przegląd Seksuologiczny”, 2006, 6, s. 34.
7
8
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133 osobach nie- i 19 osobach transseksualnych, wskazuje na wysoki stopień zaburzeń wśród transseksualistów (m. in. alkoholizm,
wysoki poziom lęku, nieprzystosowanie społeczne). Zaburzenia
osobowości zdarzają się w ogólnej populacji w 10 %, u pacjentów
psychiatrycznych w 60 %, a u transseksualistów w 26 % i najczęściej są to zaburzenia typu borderline, osobowość schizotypowa,
antyspołeczna11 i paranoidalna. Wyniki innych badań uzyskanych
z zastosowaniem licznych testów psychologicznych, np. Rorschach,
MMPI, TAT, WAIS wykazały, że wielu spośród badanych transseksualistów nie może zostać poddanych operacji zmiany płci ze
względu na: poważne zaburzenia osobowości, brak szczerości, lęk,
nieprzystosowanie społeczne, słabą kontrolę, paranoidalność, niską
inteligencję, manipulację oraz fantazyjność w postrzeganiu otaczającego świata. Ponadto badania mechanizmów obronnych wskazały na stosowanie przez transseksualistów zaprzeczenia – szczególnie uczuć wrogości i agresji, projekcji, introjekcji, brak ujawniania
emocji oraz słabe poczucie rzeczywistości. Dolan prowadząc badania nad dysforia płciową u transseksualistów stwierdza, że charakteryzują się oni znacznie częstszym występowaniem zaburzeń nastroju niż ogólna populacja. Na tej podstawie wysnuwa hipotezę,
że dysforia płciowa u niektórych jednostek stanowić może rodzaj
mechanizmu obronnego maskującego znacznie głębsze zaburzenie
psychiczne12. Zauważyć można również tendencję do ujmowania
transseksualizmu jako reakcji dysocjacyjnej na traumę przeżytą w
okresie dzieciństwa. Około 60 % badanych transseksualistek podało, że doświadczyły przemocy fizycznej, emocjonalnej lub seksualnej. Traumatyczne doświadczenia z dzieciństwa w późniejszych
okresach życia przyjmują formę zaburzenia transseksualnego, przejawiającego się poprzez, m. in.: depresję, lęk, próby samobójcze.
Osoby transseksualne mają trudności w nawiązywaniu relacji interpersonalnych. Czują się wyobcowani, mają trudności w podejmowaniu ról społecznych, nawet po przejściu operacji zmiany płci.
11 Wysokie nasilenie antyspołecznych zachowań u osób transseksualnych potwierdziły także inne badania, por. M. Urban, Transseksualizm, czy urojenia zmiany
płci? Uniknąć błędnej diagnozy, „Psychiatria Polska”, 2009, XLIII, 6, s. 724.
12 Por. M. Fajkowska–Stanik, s. 53 - 54.
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Inni badacze wskazują na wyraźny związek zaburzenia transseksualnego ze schizofrenią. Bower powracając do wcześniejszych publikacji na temat dysforii płciowej, analizując przypadki schizofreników proszących o operację zmiany płci oraz porównując objawy
tych dwóch zaburzeń, dopuszcza możliwość ujmowania transseksualizmu jako aspektu schizofrenii13. Transseksualiści ponadto postrzegają swoje ciało jako niesatysfakcjonujące, budzące poczucie
ogromnego niezadowolenia i cierpienia14.
Część specjalistów zajmujących się pracą z osobami transseksualnymi wskazuje, że chirurgiczna i hormonalna zmiana płci, o ile likwiduje stres wynikający z autopercepcji płci, tak nie rozwiązuje pozostałych problemów. Pacjent musi uporać się z sytuacją utraty najbliższych
oraz zaplanowania własnej przyszłości15. Zasadniczą kwestią jest brak
wpływu tego rodzaju terapii na zjawisko dysforii płciowej – nie wykryto różnic, z w zakresie przedstawionych powyżej aspektów, pomiędzy
pacjentami po operacji a tymi, którzy byli w trakcie procesu zmiany
płci16. Podobne wyniki badań zaprezentował zespół polskich specjalistów. Badania te wykazują bowiem, że choć wzrasta poczucie sensowności życia po przeprowadzeniu operacji, to jakoś życia istotnie się nie
zmienia. Cysarz, Piwowarczyk i wsp. wnioskują, że najprawdopodobniej ma to związek z niezgodnością oczekiwań z efektami operacji. Ponadto „duża liczba części ciała, wobec których odczuwane jest pragnienie zmiany w grupie po operacjach, może budzić wątpliwości co
do efektów terapii (…)”17- zaznaczają. Brown mówi wprost, że chirur-

Por. M. Fajkowska–Stanik, s. 52-54.
Por. M. Muszalska, Byłem kobietą, byłam mężczyzną, część I, s. 40, 41; M.
Radko, I. Łucka, J. Pleskot-Kaczmarek, Transseksualizm – pytania i wątpliwości,
„Psychiatria i Psychologia Kliniczna” 2012, 12(2), s. 129.
15 Por. K. Imieliński, S. Dulko, Apokalipsa płci, GLOB, Szczecin 1989, s. 99.
16 C. Dhejne, P. Lichtenstein, M. Boman, A. L. V. Johansson, N. Långström,,
M. Landén, Long-Term Follow-Up of Transsexual Persons Undergoing Sex Reassignment Surgery: Cohort Study in Sweden, Published: February 22, 2011,
DOI: 10.1371/journal.pone.0016885
17 Por. D. Cysarz, A. Piwowarczyk, W. Czernikiewicz, S. Dulko, A. Kokoszka,
Zmiany w zadowoleniu z obrazu własnego ciała, poczuciu koherencji i satysfakcji z życia w trakcie leczenia kobiet transseksualnych. Badanie pilotażowe, „Psychiatria Polska, 2008, XLII, 1, s. 121.
13
14

766

gicznie dokonana zmiana płci rzadko zapewnia transseksualnym pacjentom szczęśliwsze i pożyteczniejsze życie18.
Badania Dulki prowadzone na grupie transseksualistów po
operacji zmieniającej płeć wskazują, że prowadzą oni życie seksualne i wchodzą w związki partnerskie z osobami, które w różnym
stopniu akceptują ich wyobrażenie o sobie19. Niektórzy spośród
badanych są zadowoleni z swoich związków, część jednak uznaje je
za porażkę. Nie wszyscy zoperowani wchodzą w związki. Transseksualiści typu M/K, znacznie częściej niż K/M, prowadzą samotny tryb życia. Snują wówczas wyobrażenia o idealnym związku z silnym i dominującym partnerem lub też celowo unikają tego
rodzaju związków obawiając się konieczności przeformułowania
misternie zaplanowanego życia. Należy zauważyć, że osoby transseksualne przejawiają silną potrzebę posiadania partnera seksualnego, co zdaniem badacza jest związane z poczuciem osamotnienia.
Partnerzy udzielają wsparcia oraz stanowią dowód, że transseksualiści realizują bardzo złożone role społeczne. Partner jawi się jako
obrońca świadomości oraz pełnej cierpień historii życiowej transseksualisty. Konflikty intrapsychiczne dezintegrują osobowość
transseksualisty, co przy braku partnera seksualnego, w opinii
Dulki, prowadzi do stanów depresyjnych i myśli suicydalnych20.
Badania naukowe w zakresie dysforii płciowej wskazują, że
negatywne reakcje ze strony otoczenia osoby transseksualnej mają
zasadnicze znaczenie dla pogłębiania stanów depresyjnych: „Skuteczność terapii wydatnie podnosi akceptacja ze strony środowiska
pacjenta. Dlatego wydaje się wskazane również wprowadzenie poradnictwa rodzinnego obejmującego rodziny i – ewentualnie –
G. R. Brown, Zaburzenia tożsamości płciowej. Zaburzenia psychoseksualne, [w:] Podręcznik diagnostyki i terapii, The Merck Manual., red. M. H. Beers, R.
Berkow, Urban & partner, Wrocław 2001, wyd. II, s. 1847 – 1849, za: P. Chłosta, P.
Knast, A. Borówka, Wyjątkowy przypadek samouszkodzenia zewnętrznych
narządów płciowych męskich, „Urologia Polska”, 2004, 57, 1, s. 62.
19 Dulko wymieniają pięć modeli partnerstwa w związku z transseksualistą,
por. S. Dulko, Model partnerstwa i relacji małżeńskich transseksualistów typu
kobieta – mężczyzna i mężczyzna – kobieta, „Przegląd Seksuologiczny”, 2008,
16, s. 8.
20 Por. S. Dulko, Model partnerstwa, s. 9, 10 – 11.
18
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szerszego środowiska, w którym na co dzień przebywa pacjent.
Próby leczenia niezgodne z oczekiwaniami pacjentów pogłębiają
ich konflikty ze środowiskiem społecznym, co niejednokrotnie
prowadzi do prób samobójczych. Każdy przypadek transseksualizmu odsłania głęboki dramat człowieka: ustawiczną walkę i konflikty z samym sobą oraz bliższym i dalszym otoczeniem. Żyją
<przeciw kulturze> w jej odniesieniach do najintymniejszej sfery
ludzkich odczuć i ponoszą konsekwencje wszelkich stąd wynikających implikacji medycznych, psychologicznych, prawnych, etycznych.”21. O wpływie społeczności bliższej lub dalszej mówi się także przy ocenie postępów pacjenta podczas realizacji testu realnego
życia oraz ocenie poziomu jakości życia po operacji. Przyjrzenie się
motywom podejmowania decyzji o hormonalnej i operacyjnej
zmianie płci, wskazuje na silne pragnienie u transseksualistów bycia akceptowanym w nowej roli przez społeczeństwo: „(…) transseksualiści najbardziej cierpią z powodu społecznej dezaprobaty
ich zaburzonej identyfikacji z płcią.”22. Śledząc wypowiedzi pacjentów i konfrontując je z efektami procesu zmiany płci należy stwierdzić, że mówienie o sprzeczności płci psychicznej z biologiczną
stanowi reakcję nienawiści do własnego ciała - formę znęcania się
nad nim. Transseksualiści nie potrafią pogodzić się z, jak mówią,
fatalną pomyłką natury, która skazała ich na życie w ciele płci
przeciwnej, niż ta, którą doświadczają psychicznie. To swoiste urojenie dotyczące własnej płci budzi rozpaczliwe poszukiwania czegoś określonego, wyrażają się w pragnieniu wykreowania siebie na
nowo, nadania wyraźnych rysów swej niepewnej tożsamości. Konsekwencją tego „jest szczególna forma samoudręczenia. (…) Może
się to nawet kojarzyć z niezwykłą postacią sado - masochizmu,
gdzie dusza (jednej płci) jest tą sadystką nienawidzącą i dręczącą
własne ciało (drugiej płci) (…).”23. Stan udręczenia własnego ciała
nie kończy się na nienawiści do niego. Osoby transseksualne dążą
do zmiany płci, nie tylko poprzez przyjmowanie hormonów, ale i
K. Imieliński, S. Dulko, Apokalipsa płci, s. 292.
Tamże, s. 290.
23 K. Imieliński, S. Dulko, Przekleństwo Androgyne, Transseksualizm: mity i rzeczywistość, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1988, s. 122.
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zabiegi chirurgiczne oraz zmianę metryki urodzenia na drodze sądowej. Wszystkie te czynności są końcowymi etapami odrzucenia
znienawidzonego ciała, „(…) to dalsze zadawanie swemu ciału bólu i cierpienia, w tym bólu psychicznego, z powodu uczynienia tego faktu sprawą publiczną.”24. Jest to zamaskowanie głębokiego
pragnienia bycia zaakceptowanym, lęku przed nieokreślonością,
brakiem przynależności do kogokolwiek, które przyjmuje wyraz
głębokiego smutku: „Życie transseksualisty można porównać do
życia samotnego wilka. Poczucie ogromnej samotności oraz depresyjnego przygnębienia i smutku nigdy go nie opuszcza”25. To
przygnębienie i osamotnienie wynika z odtrącenia przez społeczeństwo, które posługując się szczątkowymi informacjami na temat tego zaburzenia, nie rzadko tworzy mity na temat transseksualistów. To potęguje w nich przekonanie, że dopóki nie staną się
osobami o wyraźnie określonej płci nie będą akceptowani przez
społeczeństwo. Zachowania nieodpowiadające roli przypisanej do
płci biologicznej transseksualisty budzą niezrozumienie i lęk.
Chcąc spełnić oczekiwania społeczeństwa dążą do maksymalnego
upodobnienia się do osoby, za którą chciałaby być uważane.
Oprócz „treningu” zachowań typowych dla płci przeciwnej, poddają się hormonalnej i chirurgicznej zmianie płci. Tak ujmuje to
Strzelecka: „Poczucie niepewności co do własnej tożsamości skłania
do desperackiego poszukiwania odpowiedzi na pytanie <kim jestem?> (…). Niepewność co do własnej tożsamości, zagubienie,
nieokreśloność – z tego wszystkiego wychodzą osoby transseksualne, poszukując właśnie czegoś określonego (wyraźnych norm, w
które wreszcie mogliby się wpisać, choćby normy te były uproszczone, stereotypowe) (…). Dopiero operacja zmiany płci (…) nadaje
pewność i spokój w codziennym obcowaniu z ludźmi (…)”26. Pogoń za spełnieniem oczekiwań społecznych jest tak duża, że przybiera formę kompulsywną. Nawet po dokonaniu operacji zmieniaTamże, s. 123.
Tamże, s. 121.
26 A. Strzelecka, Transseksualizm w procesie przekraczania barier, [w:] Zrozumieć płeć, Studia interdyscyplinarne II, red. A. Kuczyńska, E. K. Dzikowska,
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2004, s. 483.
24
25
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jących pacjenci nadal odczuwali chęć poddania się operacjom:
„Duża liczba części ciała, wobec których odczuwane jest pragnienie
zmiany w grupie po operacjach, może budzić wątpliwości co do
efektów terapii (…)”27. Wszystko to odsłania tragizm życia transseksualistów rozdartych pomiędzy lęk przed odrzuceniem w swej
odmienności a pragnieniem bycia akceptowanym i uznawanym za
pełnowartościowego członka społeczeństwa.
Podsumowanie
Zagadnienie dysforii płciowej od ponad kilkudziesięciu lat
budzi duże zainteresowanie przedstawicieli różnych środowisk
naukowych na całym świecie. Dyskusje pojawiające się wokół definicji, etiologii tego zaburzenia oraz dopuszczalności terapii hormonalnej i operacyjnej korekty narządów rozrodczych pozwalają podjąć nowe kierunki poszukiwań. Na podstawie analizy różnorodnych teorii wskazujących na społeczny kontekst powstawania i
rozwoju dysforii płciowej, wnioskować można o przyczynach tak
głębokiego i wszechogarniającego doświadczenia, jakim jest samotność w życiu osób transseksualnych. Uwzględnienie wpływu
dalszego i bliższego otoczenia społecznego w badaniach nad transseksualizmem wydaje się uzasadnione w celu podwyższenia poziomu jakości życia osób z dysforia płciową.
Streszczenie
Problematyka transseksualizmu jest coraz częściej podejmowana w różnych dziedzinach nauk społecznych i medycznych. W
okresie ostatnich kilkunastu lat dokonano w badaniach nad etiologią tego zaburzenia pewnych postępów. Zastosowano do transseksualizmu kategorię dysforii płciowej. Mimo że chirurgiczna korekta
narządów płciowych jest obecnie najczęściej stosowaną formą terapii zaburzenia transseksualnego, ze względu na niewystarczający
wpływ na poprawę funkcjonowania pacjenta w wymiarze psychospołecznym wciąż poddawana jest krytyce przez część środowisk
naukowych. Celem prezentowanych rozważań jest przybliżenie
D. Cysarz, A. Piwowarczyk, W. Czernikiewicz, S. Dulko, A. Kokoszka,
Zmiany w zadowoleniu z obrazu własnego ciała, s. 121.
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problemu samotności osób transseksualnych oraz teorii i badań
naukowych podkreślających społeczny kontekst rozwoju i przebiegu zaburzenia dysforii płciowej.
Słowa kluczowe:
Samotność, dysforia płciowa, etiologia dysforii płciowej
Summary
The issue of loneliness in the context of research on the phenomenon
of gender dysphoria
The issue of transsexuality is increasingly being undertaken in
the various fields social and medical sciences. In the last several
years, there has been some progress in the study of the etiology of
this disorder. There was applied the category of gender dysphoria
to transsexualism. Although the surgical correction of genital is
currently the most used form of therapy transsexual disorders, due
to insufficient impact on improving the functioning of the patient's
psychosocial dimension is still subjected to criticism by a part of the
scientific community. The aim of the discussion is to present the
problem of loneliness of transgender people and the theory and
research highlighting the social context of the development and
course of the disorder gender dysphoria.
Key words:
Loneliness, gender dysphoria, gender dysphoria etiology
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Uzależnienia behawioralne jako skutek samotności w XXI wieku
Wstęp
W obecnych społeczeństwie informacyjnym, nowoczesnym,
coraz bardziej skomputeryzowanym rośnie coraz większa liczba
osób uzależnionych. Uzależnienia te mają wiele odsłon: od substancji psychoaktywnych, alkoholu, dopalaczy itp. Zachodzi coraz
większa potrzeba kształcenia specjalistów związanych z różnymi
uzależnieniami, ale obecnie także specjalistów, którzy są w stanie
pomóc osobie uzależnionej od pewnych zachowań. Uzależnienie
tego rodzaju nazywane jest behawioralnym, bądź też niechemicznym, z uwagi że w tym uzależnieniu to nie substancja jest środkiem uzależniającym, ale określona czynność. Jednostka może być
uzależniona od więcej niż jednej czynności1. Zachowania te mogą
być różne od tych częściej spotykanych jak uzależnienie od komputera, od gier komputerowych, od hazardu, do tych mniej spotykanych jak uzależnienie od gromadzenia różnych rzeczy w domu, od
spożywania włosów. Uzależnienia od czynności mogą przybierać
różne formy, bardzo niebezpieczne dla człowieka: jak uzależnienie
od spożywania szkła, przedmiotów dla człowieka zdrowego niejadalnych. Bez względu na specyfikę czynności uzależniającej tego
rodzaju problem stał się istotnym i trudnym wyzwaniem dla systemu ochrony zdrowia, nie tylko w Polsce, ale na całym świecie.
Tylko nieliczni pacjenci trafiają do właściwych specjalistów, gdyż
większość z nich nie ma świadomości, że są chorzy. O ile w przypadku uzależnienia od substancji chemicznych jednostka ma jakąkolwiek świadomość negatywnych skutków zjawiska o tyle uzależnienia behawioralne najczęściej nie są postrzegane jako uzależnienia, a w związku z tym jako zagrożenie dla zdrowia człowieka
już nie tylko psychicznego, ale i fizycznego.
Uzależnienia od czynności są wywołane przez podobne czynniki jak uzależnienia od substancji chemicznych, mają podobny
1

M. Staszek, Substancje uzależniające i typy uzależnień, Warszawa 1987, s. 25-26.
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przebieg i podobne skutki. Stąd też wykonywanie notorycznie
określonych czynności, które wywołują u jednostki poczucie ulgi,
odprężenia, spokoju, kojarzone są ze swego rodzaju nagrodą i zostały zaklasyfikowane jako uzależnienia, gdyż proces przebiegu
jest bardzo podobny jak w uzależnieniach od substancji. Nawet
stan przed wykonaniem czynności poprzedzony jest podobnymi
emocjami: napięcie, zdenerwowanie, konieczność wykonania. Jednostka nie ma możliwości kontroli swojego popędu, konieczności
wykonania czynności nawet mając świadomość, że jest to dla niej
szkodliwe. W przypadku wystąpienia negatywnych skutków po
spożyciu alkoholi jednostka może próbować zaprzestać na jakiś
czas spożywania, w przypadku uzależnień behawioralnych rezygnacja z czynności nie występuje. Badacze rozróżniają definicje
uzależnienia od czynności, a wykonywanie czynności mające charakter problemowy, które sygnalizuje o zaburzeniach, które mogą
stać się uzależnieniem. To tylko nieliczne elementy charakteryzujące uzależnienia behawioralne. W niniejszym artykule zostaną poruszone przykłady uzależnień od czynności oraz przyczyny i skutki tego rodzaju uzależnień, w tym znaczenie samooceny jako przyczyny i skutku uzależnienia.
1. Uzależnienia behawioralne a uzależnienia od substancji
Uzależnienia behawioralne posiadają wiele wspólnych cech z
uzależnieniami od substancji psychoaktywnych. Zawsze podłożem
uzależnienia są problemy osobiste jednostki, przeżycia nie tylko z
okresu dorosłości, ale także te z okresu dzieciństwa i okresu dojrzewania. Poniżej przedstawiono tabele, która ukazuje różnice i
podobieństwa między uzależnieniem od substancji i uzależnieniem
od czynności.
Tab. 1. Różnice i podobieństwa uzależnień chemicznych i niechemicznych.
Uzależnienia od substancji
Uzależnienia behawioralne
Skutkiem są problemy rodzinne i finansowe
Środkiem uzależniającym są sub- Środkiem uzależniającym jest notostancje psychoaktywne
ryczne wykonywanie wybranej
czynności
Po zażyciu substancji czy wykonaniu czynności występują poczucie zadowolenia, odprężenia, satysfakcji.
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Poczucie konieczności przyjęcia substancji lub wykonania danej czynności w tym zwiększająca się granica tolerancji na substancję lub czynność
Zażywanie substancji i wykonywanie czynności powodują obniżenie
granicy lęku u uzależnionego, poczucie euforii i otwartość na kontakty z
innymi ludźmi spowodowaną dobrym nastrojem.
Niezaspokojona potrzeba przyję"Głód" wykonania czynności nie
cia substancji może powodować
powoduje skutków zagrażających
stany zagrażające zdrowiu i życiu
życiu lub zdrowi psychicznemu
jednostki, oraz powodować różne
problemy psychiczne
W obu uzależnieniach zaobserwowano negatywne konsekwencje w kontaktach z rodziną, przyjaciółmi, obniżenie efektywności w pracy oraz
wycofanie z życia społecznego
Podłożem choroby są często trudności rodzinne i finansowe
Próby ograniczenia środków w obu uzależnieniach powodują u uzależnionych poczucie zagubienia, lęku, a nawet stany depresyjne. Pojawiają
się objawy abstynencyjne.
Źródło: opracowanie własne2.

Jak wynika z powyższej tabeli uzależnienia behawioralne i te
od substancji mają wiele podobieństwa zarówno odnoszących się
do przyczyn, przebiegu jak i skutków. Wszystkie mogą dotkną
każdej jednostki niezależnie od płci, poziomu wykształcenia, zamożności, itp. Wielu badawczy przyczyn uzależnień nakazuje szukać już w dzieciństwie. Przy czym jeśli chodzi o uzależnienia behawioralne większość mechanizmów związanych z ich przebiegiem oparto na uzależnieniu od hazardu, gdyż jest to jedno z najbardziej przeanalizowanych uzależnień. Istotnym elementem mającym wpływ na uzależnienie jest poziom swojej samooceny3. Uzależnieniom od czynności może towarzyszyć depresja, zaburzenia
obsesyjno-kompulsyjne czy zaburzenia afektywno dwubiegunowe.
Nie jest to regułom w przypadku uzależnień, jednak należy zauważyć, że uzależnienia od środków psychoaktywnych mogą naprzemiennie występować z uzależnieniem od czynności np. uzależniony od hazardu może jednocześnie być uzależnionym od alOpracowanie własne na podstawie: A. Jasińska, A. Klimkiewicz, K. Sękowski,
M. Wojnar, Uzależnienia behawioralne w praktyce lekarskiej, Warszawa 2013, s. 7-9.
33 Tamże, s. 10.
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koholu, uzależniona od zakupów może być uzależniona od narkotyków. Większość uzależnień następujących po uzależnieniu podstawowym zaczyna się od ryzykownego np. picia alkoholu, a kolejno wraz z zwiększeniem tolerancji przekształca się w kolejne
uzależnienie4. Kombinacje uzależnień mogą być różne, co tylko
potęguje ich negatywny wpływ na jednostkę.
2. Nałogowa osobowość
Niezależnie czy osoba jest uzależniona od środków psychoaktywnych czy jest to uzależnienie od czynności toczy się dyskurs
między tym czy dane jednostka posiada specyficzne cechy powodujące, że jest ona bardziej podatna na uzależnienia oraz czy uzależnienie powoduje, że nabierają tych specyficznych cech. Rozważa
się wspomniane cechy jak przyczyn i skutek uzależnienia. Liczne
badania min. Janet Woititz czy Stanton Peele dowodzą, że cechy
osobowości, charakteru jednostki mogą się przyczynić to prawdopodobieństwa, że jednostka ulegnie uzależnieniu. Pośród tych cech
wymieniane są: niedojrzałość emocjonalna, niska odporność na frustrację, nadmierna zależność, trudności w wyrażaniu uczuć, wysoki poziom
niepokoju w relacjach interpersonalnych, poczucie izolacji, niska samoocena, perfekcjonizm5. Nie można mówić o jednym typie osobowości
zagrożony uzależnieniami, ale można wskazać pewne cechy, które
pomagają określić czy dana osoba jest w większym stopniu narażona na uzależnienie. W tej części autor pragnie zwrócić uwagę na
samoocenę jako jeden z elementów dojrzałości, który ma istotny
wpływ na postawę osoby uzależnionej i za razem przyczynia się do
występowania uzależnień.
Samoocena powiązana jest często z samowiedzą zdobytą podczas poznawania własnej osoby. Istotą samooceny jest to, że stanowi zbiór sądów i przekonań na temat własnego wyglądu zewnętrznego,
intelektu, charakteru, dojrzałości emocjonalnej, stosunków z innymi
ludźmi czy aspiracji życiowych6. L. Niebrzydowski podkreśla, że saTamże, s. 9.
P. Szczukiewicz, Nałogowa osobowość, [w:] Świat problemów, nr 3,
http://www.psychologia.edu.pl/czytelnia/62-wiat-problemow/900-nalogowaosobowosc.html, (dostęp 26.10.2014r.).
6 J. Kozielecki, Psychologiczna teoria samowiedzy, Warszawa 1981, s. 12.
4
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moocena nie jest tożsama z pojęciem samowiedza, samoakceptacja.
Człowiek zdobywa wiedzę o sobie, poznaje siebie , doświadcza
świadomości siebie i na tej podstawie kształtuje swoją samoocenę.
Według niego samoocena jest "oceniająco-wartościujący składnik
autopercepcji"7. Obraz własnego siebie człowiek buduje przez całe
swoje życie. Duży wpływ na zbudowanie samooceny ma rodzina
oraz środowisko, gdzie człowiek się rozwija, jego postrzeganie
przez innych ludzi. Samowiedza jest istotnym czynnikiem osobowości i może prowadzić do samorozwoju lub niszczenia swojej
osobowości, swojego życia przez jednostkę. Samoocena ulega przekształceniom w ciągu całego życia, człowiek rozwija swoją samowiedzę w zależności od przeżytych zdarzeń, emocji, kontaktów z
innymi ludzi. Jego obraz postrzegania samego siebie zmienia się,
ulega swego rodzaju aktualizacji. L. Niebrzydowski twierdzi, że
proces kształtowania samooceny rozwija się w trzech etapach: samoocenie powierzchownej, samoocenie pogłębionej, samoocenie
dojrzałej. Pierwszy etap samoocena powierzchowna podczas której
dziecko odbiera sądy i opinie o sobie pochodzące ze środowiska,
nie dostrzegając ich konsekwencji. Zwykle ten okres rozpoczyna się
między 11 a 12 rokiem życia. W kolejnym okresie samoocenie pogłębionej kształtuje się świadomość społeczna. Nastolatek w wieku
12-15 lat dostrzega swoje pozytywne i negatywne cechy i to jak
wpływają na jego działanie, ocenia swoje środowisko. Ostatni etap
samoocena dojrzała kształtuje się od 24 roku życia, aż do jego końca. Zwykle po 24 roku życia człowiek zyskuje dojrzałość intelektualną, emocjonalną, i społeczną. Badacz uważa, że etapy jedne i dwa
to zalążki kształtowania poglądów o swojej osobie, gdyż człowiek
określa swoją osobę na podstawie sądów otoczenia na swój temat.
Kwintesencja samooceny dojrzałej jest fakt, że jednostka potrafi
porównać swoją osobę i swoje działania z innymi ludźmi8.
Dlaczego samoocena jest istotnym elementem dojrzałości? Posiadając odpowiednio ukształtowaną samoocenę dojrzałą człowiek
jest w stanie funkcjonować we wszystkich sferach swojej dojrzałoL. Niebrzydowski, O poznawaniu i ocenie samego siebie, Warszawa 1976, s. 44. 52.
T. Lewandowska-Kidoń, D. Wosik-Kawala, Rozwijanie poczucia własnej wartości
u dzieci w młodszym wieku szkolnym, Kraków 2009, s. 25-27.
7
8
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ści: emocjonalnej, intelektualnej, społecznej, religijnej. Daje mu to
możliwość tworzenia odpowiednich relacji w pracy, w domu, w
relacjach towarzyskich. Znając swoje mocne i słabe strony może
podejmować decyzje umożliwiające mu własny rozwój i dające poczucie spełnienia, pozwala na poradzenie sobie z trudnymi sytuacjami w życiu. Pozytywna samoocena powoduje to, że jednostce
łatwiej utrzymać zdrowie psychiczne i fizyczne, oraz częściej podejmuje działania zmierzające do rozwoju własnej osobowości.
Dzięki odpowiednio "zbudowanej" samoocenie człowiek buduje
także wartość własnej osoby. Doskonale jest to widoczne w powiązaniach samooceny z poczuciem własnej wartości, w przypadku
wysokiej samooceny i poczucie wartości będzie wysokie, obraz
własnej osoby będzie pozytywny. Natomiast zaniżona samoocena
powoduje niskie poczucie własnej wartości, a tym samym brak motywacji do dalszych działań, rozwoju siebie, często też poczucie
braku akceptacji własnego siebie. Człowiek odczuwa pesymizm,
niezadowolenie z własnej osoby, własnego życia, nie realizuje planów życiowych, nie dąży do zmiany swojej sytuacji9. To właśnie
może prowadzić do uzależnień. Środki uzależniające dają chwilowe oderwanie od negatywnej samooceny, dają poczucie zapomnienia o trapiących problemach. Niska samoocena jest często przyczyną uzależnień, ale także i skutkiem. Uzależnienia są związane z
wieloma negatywnymi skutkami, które uzależniony z czasem dostrzega co prowadzi to pogłębiania swojej negatywnej samooceny i
pogłębienia poczucia bycia bezwartościowym i bezradnym wobec
swojego uzależnienia i sytuacji życiowej.
Samoocena podlega przekształceniom przez całe życie, więc
nawet negatywny obraz samego siebie można skorygować. Nie jest
to najczęściej możliwe we własnym zakresie, ale duże możliwości i
skutki przynosi wsparcie specjalistów i rodziny, osób bliskich, co
także pomoże "wyjść" z uzależnienia.

L. Niebrzydowski, Psychologia wychowawcza, samoświadomość, aktywność, stosunki interpersonalne, Warszawa 1989, s. 37.
9
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3. Uzależnienie od Internetu
Jesteśmy świadkami tworzenia się nowej "wirtualnej" epoki
cywilizacyjnej10. Coraz większą popularność w tej epoce zyskują
uzależnienia od czynności związane z używaniem nowinek technologicznych. Przyczynę rozwoju uzależnień od komputera, Internetu, telefonu komórkowego, teraz także gier komputerowych, pornografii w sieci badawcze upatrują w postępującej urbanizacji,
ograniczeniu więzi społecznych, skupieniu na informacji i nowoczesności. Kontakty wirtualne zastępują kontakty realne. Tym samym jednostka spędza coraz więcej czasu w sieci, która jest swego
rodzaju połączeniem z innymi ludźmi. Pragnienie kontaktu powoduje, że siec się staje się substytutem relacji międzyludzkich11.
Jako, że najbardziej liczną grupą mającą dostęp do Internetu i
korzystającą z jego możliwości są ludzie młodzi to właśnie oni najczęściej stają się ofiarami uzależnień od czynności z nim związanych. Zgodnie z badaniami CBOS szacuje się, że około 60% Polaków korzysta z Internetu, z czego uzależnionych jest 0,3% użytkowników. Wśród nastolatków uzależniona jest co 10 osoba. Potencjalnie zagrożonych uzależnieniem od Internetu z całej grupy
użytkowników jest około 2,5%12. W roku 2013 zostały przeprowadzone badania, którego respondentami byli studenci Politechniki
Rzeszowskiej i Uniwersytetu Rzeszowskiego, łącznie 90 osób będących studentami I roku studiów na tej uczelni. Celem badania było
określenie istnienie zagrożenia uzależnieniem od Internetu w opinii osób badanych. Wyniki badań wykazały, że ponad połowa badanych odczuwa konieczność korzystania codziennie z Internetu.
Korzystanie z sieci powodowało u ankietowanych poczucie satysfakcji. Sami ankietowani zaznaczają, że Internetu służy im nie tylko
do zdobywania wiedzy potrzebnej na zajęcia, ale i rozrywki, rozJ. Bednarek, A. Andrzejewska, Wprowadzenie, [w:] "Cyberświat- możliwości
i zagrożenia", red. J. Bedanrek, A. Andrzejewska, Warszawa 2009, s. 11.
11 P. Migała, Wybrane elementy patologii społecznej w aspekcie ich uwarunkowań,
Józefów 2011, s. 95-96.
12 J. Moskalewicz, B. Badora, M. Gwiazda, M. Herrmann, J. Kalka, Oszacowanie
rozpowszechnienia oraz identyfikacja czynników ryzyka i czynników chroniących: hazardu, w
tym hazardu problemowego (patologicznego) oraz innych uzależnień behawioralnych, Warszawa 2012, s. 197-214.
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mowy z przyjaciółmi, kontaktu z wykładowca itp13. Kobiety częściej sygnalizowały, że dla nich przebywanie w sieci jest koniecznością. Ilość czasu jaką ankietowane osoby spędzają w sieci to najczęściej 1-2 godzin- około 35% badanych udzieliło takiej odpowiedzi. Wśród badanych znajdują się osoby, które spędzają powyżej 4
godzin w sieci- średnio 25% badanych. 1/3 badanych deklaruje, że
na rzecz przebywania w sieci może ograniczyć inne czynności takie
jak nauka czy osobiste spotkania z przyjaciółmi. U 1/4 ze studentów wystąpiły konflikty w rodzinie, stancji z powodu za długiego
korzystania z sieci. Ponad 1/5 badanych wskazała, że czas spędzanych przez nich w sieci stale rośnie14. Wszystkie powyższe odpowiedzi sugerują iż zagrożenie uzależnieniem od Internetu jest jak
najbardziej realnym zagrożeniem. Studenci są potencjalnie narażeni
na uzależnienie od tej czynności. Sami zaznaczyli, że brak możliwości korzystania z sieci wywołuje u części z nich poczucie drażliwości, lęku, zdenerwowania, nadpobudliwości ruchowej. Natomiast możliwość dostępu do sieci jest kojarzona z pozytywnymi
doznaniami i uczuciem zadowolenia. Już to może być podstawą
diagnozy o uzależnieniu, a na pewno jest powodem to zlecenia dalszej analizy osoby korzystającej z sieci.
Uzależnienie od korzystania z sieci ma także inne formy,
wśród nich jest uzależnienie od gier komputerowych online, oraz
uzależnienie od oglądania pornografii w sieci. Gry komputerowe
są powszechnie dostępne nie tylko w formie stacjonarnej, ale także
i w formie grania z innymi uczestnikami w tym samym czasie
przebywającymi w sieci. Obecnie jesteśmy świadkami złotej ery
gier komputerowych w sieci. W zasadzie można pokusić się o refleksje czy gry komputerowe są niebezpieczne... Odpowiedz należy
dokładnie przeanalizować, z uwagi na fakt, że gry komputerowe
mają różny profil: są zarówno te o charakterze edukacyjnym, które
postrzegane są jako pożądane, gdyż uczą użytkowników właściwych postaw jak i te, które wzbudzające agresję i negatywne cechy
w graczach. Z przeglądu literatury wynika, że badacze nie sygnaliE. Kopeć, Uzależnienie od Internetu młodzieży, [w:] "Współczesne zagrożenia.
Fakty i mity" red. J. Zimny, Stalowa Wola 2014, s. 236-237.
14 Tamże, s. 237.
13
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zują, aby użytkownicy uzależniali się od gier edukacyjnych. Natomiast przestrzegają przed coraz bardziej szerzący się uzależnieniem od gier strategicznych, związanych planowaniem przez użytkowników strategii walki, wojny w sieci. Nie ma nic niestosownego
w samej grze do czasu, gdy granie powoduje zaniedbania w innych
sferach życia i staje się jedynym jego celem. Jednostka przestaje panować nad czasem spędzanym na grze. Gracz poddaje się autorefleksji w sieci, czyli buduje swoje ja, swoją osobowość na platformie
gry, eksperymentuje ze swoją tożsamością15. Możliwość kreowania
swojego ja jest jednym z elementów, które wzmagają potrzebę
przebywania w sieci. Uzależnienie od gier przebiega podobnie jak
inne uzależnienia behawioralne, gra staje się celem życia.
Kolejny podtypem uzależnienia od Internetu jest uzależnienie
od pornografii w sieci. Zwane także erotomanią bądź uzależnieniem
od cyberpornografii. Jest to zjawisko tożsame jak pornografia tradycyjna i opiera się na odbiorze przez użytkownika materiałów przedstawiających czynności seksualne lub związane z seksem16. W scenach oglądanych za pośrednictwem Internetu istotna jest tylko czynność seksualna, bez uwzględnienia aspektów emocjonalnych i uczuć.
Seks jest mechaniczny i w przedstawianych scenach relacje ludzkie są
zredukowane do aktów płciowych. Łatwość dostępu do tego rodzaju
materiałów powoduje, że do specjalistów zgłasza się coraz więcej
osób uzależnionych od pornografii, a także często jednocześnie od
seksu. Podobnie jak w poprzednich uzależnieniach użytkownicy spędzają coraz więcej czasu w sieci oglądają materiały pornograficzne i
staje się to celem ich życia. Niezaspokojony dostęp do tego rodzaju
treści powoduje nerwowość, stres, poczucie zagubienia. Samo uzależnienie jest bardzo groźnym zjawiskiem, ale także i prezentowane treści. Owe materiały są łatwo dostępne dla ludzi młodych, w wieku
szkolnym, których sfera seksualności podlega kształtowaniu. Takie
materiały mogą prezentować sceny o charakterze dewiacyjnym,

15 A. Orlin, Gry w kulturze, [w:] "Świat wirtualny a świat realny", red. J. Zimny, Stalowa Wola 2013, s. 222.
16 M. Kowalczyk-Jamnicka, Społeczno-kulturowe uwarunkowania prostytucji w
Polsce, Bydgoszcz 1988, s. 8-9.
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związane z przemocą wobec partnera bez jego zgody17. Tego rodzaju
zachowania mogą być utrwalane przez odbiorców, a później powielane w dorosłym życiu, lub nawet po rozpoczęciu aktywności seksualnej18. Użytkownicy nie mają świadomości jak niebezpieczne jest zagrożenie uzależnieniem od pornografii w sieci, gdyż jest to bardzo
popularne wśród młodych mężczyzn (coraz częściej także i kobiet).
Kolejnym zagrożeniem związanym z uzależnieniem od pornografii
jest powiązana z tym forma upublicznia nagich zdjęć, także tych wykonanych podczas stosunku- czyli seksting, zwana także autopornografią. Użytkownicy nie tylko są odbiorcami zamieszczanych treści
pornograficznych, ale stają się ich uczestnikami19.
Powyżej przedstawiono tylko zarys wybranych typów uzależnień od sieci, które wciąż podlegają rozwojowi, a do ich charakterystyki stale można przypisywać nowe formy. Internet jest przestrzenią, która podlega ciągłym zmianom stąd także i zmiana charakterystyki podtypów, które ulegają transformacji, a co za tym
idzie także i uzależnienia behawioralne w tym zakresie będą ulegać
przemianom.
4. Uzależnienie od hazardu patologicznego
Zjawisko patologicznego hazardu jest jednym z najbardziej
udokumentowanych uzależnień behawioralnych. Kod tego zaburzenia w klasyfikacji CDI-10 opisany jest jako F.63.0.Ocena rozpowszechnienia w Polsce uzależnień behawioralnych wykazała, że w
naszym kraju żyje około 50 tysięcy osób uzależnionych od gier hazardowych, a zagrożonych tym problemem jest około 200 tysięcy.
Największe ryzyko zachorowania na to uzależnienie przypada
przed 34 rokiem życia, częściej chorują mężczyźni niż kobiety. Najczęściej badani uzależnieni od gier hazardowych grają w kasynach
oraz korzystają w tym celu z automatach oferujących niskie wy-

I. Niewiadomska, Seks, Lublin 2005, s. 88-91.
A. Andrzejewska, Patologie moralne w sieci, Warszawa 2009, s. 31.
19 A. Wrona, Ciemna strona sieci- zagrożenia internetowe oraz ich zagrożenie dla
uczniów, [w:] "Zagrożenia cyberprzestrzeni i świata wirtualnego", red. J. Bednarek, A. Andrzejewska, Warszawa 2014, s. 91
17
18
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grane20. Uzależnienie to związane jest z wygraną, a także co najbardziej istotne z ryzykiem, niebezpieczeństwem, adrenaliną. O
tym czy gracz wygra nie decydują umiejętności, wykształcenie, czy
inne czynni zależne od gracza, a czysty przypadek, los. Mężczyźni
popadają w to uzależnienie w młodszym wieku, pierwsze zalążki
uzależnienia mogą być widoczne już w początkach dojrzewania.
Kobiety natomiast popadają w uzależnienia w późniejszym wieku
przy czym okres ewaluowania uzależnienia jest dużo krótszy niż u
mężczyzn. Korzystanie z możliwości wygrania w grach losowych
nie jest jeszcze problemem. Problem grania patologicznego pojawia
się kiedy hazard zaczyna dominować nad innymi sferami życia
jednostki. Życie staje się podporządkowanie grze, a gracz zaczyna
mieć problemy finansowe21. Rola rodziny, kontakty z przyjaciółmi,
praca zostaje w życiu osoby uzależnionej zminimalizowana, a
okresy intensywnego grania są coraz częstsze. Wszystkie te objawy
dają podstawy do zdiagnozowania problemu uzależnienia od hazardu. Sama gra jest sposobem na odreagowanie stresu, możliwością zapomnienia o swoich problemach. Graniu nałogowemu towarzyszą epizody, gdzie jednostka wchodzi w konflikt z prawem, gdy
nie może zaspokoić potrzeby grania, lub nie ma na to środków i
ucieka się do łamania prawa. Mimo dużej wiedzy na temat hazardu
patologicznego wykrywalność tego problemu wśród pacjentów i
odróżnienie od innych zaburzeń psychicznych jest wciąż niewystarczająca. Jednym z narzędzi diagnozy jest amerykański test
"Brief Biosocial Gambling Screen (BBGS)" oraz "NORC Diagnostic
Screen for Gambling Problems". Oba te testy poprzez odpowiedzi
na konkretne pytania służą do określenia czy problem uzależnienia
od hazardu u danej osoby istniej, oraz czy na pewno jest to hazard
patologiczny22.
Wśród przyczyn tego uzależnienia znajdują się problemy z
okresu dzieciństwa w tym przemoc fizyczna w rodzinie, wykorzystywanie seksualne, a z tym związany strach, obniżona samoocena.
20 A. Jasińska, A. Klimkiewicz, K. Sękowski, M. Wojnar, Uzależnienia behawioralne w praktyce lekarskiej, Warszawa 2013, s. 12-13.
21 Tamże, s. 17-19.
22 Tamże, s. 19-20.
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Kobiety zgłaszają się na leczenie dwa razy częściej niż mężczyźni.
Z literatury wynika, że zarówno na zagrożenie problemowym hazardem mają wpływ doświadczenia z okresu dzieciństwa, adolescencji jak i indywidualne cechy osobowości jednostki z uwzględnieniem innych zaburzeń psychicznych.
Zakończenie
Uzależnić można się od wszystkich czynności, nawet od takich o których nigdy nie słyszeliśmy. Do coraz częstszych uzależnień należą uzależnienie od Internetu, gier komputerowych, pornografii, seks, hazardu, zbieractwa przedmiotów, zakupów. Zdarzają się też nowe terminy jak bioreksja ( chęć osiągnięcia idealnego
ciała po przez regularne ćwiczenia i zażywanie suplementów), ortoreksja (obsesyjne pilnowanie zdrowej diety, często z uwzględnieniem tylko jednego składnika żywieniowego), uzależnienie od operacji plastycznych, od piercingu, gromadzenia zwierząt, skaryfikacji, tatuaży itd. Uzależnić można się od każdej czynności. Przyczyn
należy upatrywać w zaburzeniach związanych z dzieciństwem.
Tego rodzaju uzależnienia nie są przez społeczeństwo traktowane
jak potencjalnie szkodliwe. Uzależnieni często nie mają świadomości, że potrzebują pomocy, do czasu kiedy to rodzina podejmuje
kroki w celu ukazania problemu. Zwykle jest to już w sytuacji kiedy wystąpiła większość negatywnych skutków uzależnienia. W
Polsce wciąż brakuje specjalistów, którzy są w stanie odpowiednio
dopasować proces leczenia do potrzeb osoby uzależnionej, stąd też
proces leczenia często bywa nieskuteczny bądź zostaje przerwany
przez osobę, która zgłosiła się z prośbą o pomoc. Wszystkie powyższe elementy powodują, że problem uzależnień behawioralnych narasta, a to oznacza, że te uzależnienia mogą stać się epidemią XXI wieku.
Streszczenie
Uzależnienia są jednym z najbardziej niebezpiecznych problemów społecznych. Nie sposób jest podać wiarygodnej statystyki
przedstawiającej liczbę osób uzależnionych behawioralnie. Powodem
tego jest fakt, że mimo znacznego zaawansowania rozpoznawania
tego rodzaju uzależnień osoby, których dotyka ten problem nie zgła784

szają się do specjalistów celem dalszego leczenia. W Polsce badacze
mało uwagi poświęcają uzależnieniom niechemicznych, przykładem
jest to, że nawet chorzy, którzy podejmują decyzję o leczeniu mają
trudności ze znalezieniem odpowiedniego specjalisty zajmującego się
specyfiką danego uzależnienia. Artykuł przedstawia różne rodzaje
uzależnień behawioralnych ze szczególnym podkreśleniem, że są to
uzależnienia o znamionach epidemii w XXI wieku. Niezależnie od
wieku, płci, rasy, wykonywanego zawodu, statusu społecznego itp.
potencjalnie każdy z nas jest zagrożony tym problemem społeczny, a
nawet można określić go mianem problemu o zasięgu globalnym.
Epidemia ta stale zwiększa grono swoich ofiar i zapewne obecnie nie
jesteśmy świadkami jej apogeum.
Słowa kluczowe: uzależnienia behawioralne, uzależnienia od
komputera, zakupoholizm, samoocena, uzależnienie od seksu/
pornografii.
Summary
Behavioral addictions as a result of loneliness in the twenty-first
century
Addiction is one of the most dangerous social problems. It is
impossible to give reliable statistics showing the number of addicts
behaviorally. The reason for this is the fact that despite a significant
advancement to recognize this kind of addiction people who are
affected by this problem does not report to specialists for further
treatment. In Poland, researchers have devoted little attention to
non-chemical addictions, an example is the fact that even patients
who decide to treat have difficulty finding an appropriate specialist
dealing with the specifics of the addiction. The article presents the
different types of behavioral addictions with an emphasis that these
are the attributes of an epidemic of addiction in the XXI century.
Regardless of age, gender, race, profession, social status, etc.. Potential each of us is vulnerable to this issue social, and even you can
specify it as a global problem. This epidemic has steadily increased
the number of its victims, and probably does not, we are witnessing
its apogee.
Keywords: behavioral addiction, computer addiction, Shopaholics, self-esteem, addiction to sex / pornography.
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Agnieszka Podbilska-Kłosowska (PWSTE)

Samotność w okresie edukacji wczesnoszkolnej uczniów szkół
muzycznych
„Każdy powinien mieć kogoś, z kim mógłby szczerze pomówić,
Bo choćby człowiek był nie wiadomo jak dzielny, czasami czuje się bardzo samotny.”
Ernest Hemingway

Wstęp
Samotność towarzyszyła człowiekowi od zawsze. J. J. Rousseau w
swoich rozważaniach przedstawia dramat człowieka żyjącego w świecie pozorów: będąc wśród ludzi odczuwa on ogromną samotność.
Rozwiązaniem powyższego problemu staje się wyjście z takiej sytuacji
oraz zerwanie z samotnością tego typu poprzez rozpoczęcie życia w
zgodzie z naturą i zerwaniem ze światem pozorów. Nauka samotności
niezbędna jest do tego, by jednostka potrafiła być szczęśliwa. Człowiek,
który zagubił się we współczesnym świecie traci oparcie, odczuwa
wewnętrzną rozpacz i rozdarcie. Niemożnością staje się wówczas komunikacja z innymi ludźmi, niezbędna do funkcjonowania w zastałym
społeczeństwie.
M. Heidegger jest zdania, iż każda autentyczna persona czuje się
samotna przebywając pośród innych ludzi. J. P. Sartre uważa, że nie
istnieją autentyczne więzi pomiędzy ludźmi. Z kolei S. Kierkegaard
nawet w relacjach człowieka z Bogiem dopatruje się samotności.
Stwierdza on, iż Boska doskonałość doprowadza do uświadomienia
sobie przez człowieka własnej niedoskonałości i małości. Przekłada się
to więc na odczuwanie jeszcze większego zagubienia i samotności. Poglądy personalistów dotyczące samotności, w tym także E. Mouniera
znajdują swoje odzwierciedlenie w doktrynie Kościoła katolickiego. To
dzięki wierze oraz miłości możliwa staje się egzystencja autentyczna.
Do odnalezienia w sobie miłości bliźniego konieczna jest wspólnota
pomiędzy ludźmi oraz więź między nimi. Bliskie relacje z otaczającymi
człowieka ludźmi stają się swojego rodzaju sposobem na pokonanie
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samotności1. Dokonując szczegółowej analizy pojęcia samotność, jego
przyczyn i skutków przychodzi refleksja: czy każda jednostka w swoim życiu odczuwała samotność? Młodzież i osoby dorosłe oraz stare na
pewno niejednokrotnie. Ale co z dziećmi? Okres dzieciństwa to także
czas, w którym jednostka znajduje się w nieustannym kontakcie z
ludźmi. Uczęszczając na zajęcia szkolne przebywa w grupie rówieśników. Zajęcia dodatkowe, pozalekcyjne lub specjalizacyjne to również
czas, w którym dziecko nie jest same, lecz towarzyszy mu chociażby
nauczyciel2. Czy więc jest możliwość, aby tak małe dziecko, w okresie
pierwszego etapu edukacyjnego miało możliwość odczuwania samotności? A może przebywanie w gronie rówieśników to tylko pozory?
Czy dzieci w okresie edukacji wczesnoszkolnej wiedzą co to jest świadomość? Czy kiedykolwiek jej doznały? Między innymi odpowiedzią
na te pytanie ma być lektura poniższego artykułu.
1. Definicja pojęć
Samotność –wyróżnia się trzy rodzaje i aspekty tego stanu, a
mianowicie: samotność psychiczną, moralną i społeczną. W niniejszym artykule samotność rozważana będzie w tym ostatnim kontekście. W ujęciu socjologicznym samotność jednostki odnosi się do samotności społecznej lub fizycznej. Rozumie się przez to sytuację, w
której osłabieniu lub całkowitemu zanikowi podlegają naturalne więzi
z innym człowiekiem czy też ludźmi. Jednostka żyje „w bardzo luźnym związku ze społeczeństwem”3 lub też jest zupełnie poza nim.
Istnieją trzy przypadki, których zaistnienie powoduje, że możemy mówić o samotności społecznej, a mianowicie:
- nie założenie nowej rodziny przez jednostkę;
- założenie nowej rodziny, która nie wytrzymała próby czasu
– więź rodzinna (czyli związki rodzinne) uległy osłabieniu, a następnie wygaszeniu i nastąpił rozwód;
Por. J. Gajda, Samotność, [w:] Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, tom V, red.
nauk. T. Pilch, Wyd. Akad. „Żak”, Warszawa 2006, s. 653-654.
2 Podczas indywidualnych lekcji prywatnych, tzw. korepetycji uczeń również przebywa jedynie z nauczycielem. Zajęcia z instrumentu głównego w każdej z typów szkół muzycznych odbywają się również w systemie 1:1 – jeden
uczeń i jeden nauczyciel.
3 J. Gajda, Samotność, op. cit., s. 652.
1
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- jednostka izoluje się samodzielnie, lub jest izolowana od społeczeństwa4.
Ponieważ w niniejszym referacie samotność omawiana jest z
punktu widzenia uczniów w okresie edukacji wczesnoszkolnej samotność rozpatrywana z punktu widzenia ostatniego przypadku.
Wyróżnia się częściową lub całkowitą samotność społeczną.
Omawiana grupa badanych osób zalicza się do pierwszej z tych
grup: „dotyczy tej grupy osób, u których brak jest więzi naturalnych (lub są one zaburzone), ale występują kontakty osobiste trwałe z innymi ludźmi).
2. Samotność dziecka
Szczepański sugeruje, iż w odniesieniu do dziecka właściwe
staje się użycie słowa osamotnienie aniżeli samotność. Osamotnienie następuje wówczas, gdy wzajemna łączność pomiędzy osobami
słabnie lub też zostaje zerwana5. Osamotnieniem jest więc brak
kontaktu jednostki z innymi osobami, a także ze sobą samym6.
Człowiek odczuwa samotność, kiedy nie ma stałego kontaktu oraz
osłabieniu lub zupełnemu zanikowi ulegają więzi łączące jednostkę
z osobą, na której jej zależy7. Dziecko w okresie edukacji wczesnoszkolnej jest silnie związane z najbliższymi. Ciężko więc rozpatrywać odczuwalną przez nie samotność, rozumianą jako stan psychiczny, który jest samodzielnie wybierany przez jednostkę. Do
ludzi osamotnionych zaliczamy te osoby, które odczuwają silną
potrzebę do utrzymywania kontaktów z innymi osobami, budowania wspólnych relacji, komunikowania się8. Osamotnienie to samotność wyrażająca się w negatywnych dla jednostki skutkach. Jej
przejawem staje się odczuwalny brak kontaktu z innymi ludźmi, na
który nie ma wpływu. Jednostka odczuwająca osamotnienie zdaje
Por. Ibidem.
Por. J. Szczepański, O indywidualności, Instytut Wydawniczy Związków
Zawodowych, wyd. I, Warszawa 1988.
6 Por. J. Szczepański, Sprawy ludzkie, wyd. Czytelnik, Warszawa 1978.
7 Por. M. Łopatkowa, Samotność dziecka, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1983.
8 Por. J. Izdebska, Samotność dziecka, [w:] Encyklopedia Pedagogiczna…, op.
cit., s. 657-658.
4
5
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sobie sprawę, że nikt o niej nie pamięta, odczuwa traktowanie
przez inne osoby jako przedmiotowe i instrumentalne, ma świadomość, że kontakty z osobami na których bardzo jej zależy są coraz rzadsze, zaś łączące ich więzi ulegają znacznemu rozluźnieniu9.
Edukacja wczesnoszkolna – inaczej zwana kształceniem zintegrowanym, obejmuje trzy pierwsze lata nauki dzieci. Okres ten
jest szczególnie ważny. Stanowić ma łagodne przejście „od wychowania przedszkolnego do edukacji prowadzonej w systemie
szkolnym”.10
Rozważając edukację muzyczną w okresie wczesnoszkolnym
zauważyć należy, iż stanowi ona jeden z najważniejszych momentów w fazach rozwojowych dziecka. Zakończenie edukacji wczesnoszkolnej, a więc osiągnięcie przez jednostkę dziewiątego roku
życia to czas, kiedy muzyczne umiejętności ulegają stabilizacji11.
Oznacza to brak możliwości wpływu środowiska na podniesienie
uzyskanego na ten moment potencjału muzycznego12. Inni badacze, między innymi Maria Manturzewska i Barbara Kamińska13,
Kinga Lewandowska14, Rosamund Shuter-Dyson i Clive Gabriel15
uważają, iż po ukończeniu dziewiątego roku życia rozwój muzyczny istnieje, jednak jest on zdecydowanie mniej intensywny niż do
tego czasu. Zatrważa więc fakt, że w szkołach rejonowych edukacja

Por. W. Łukaszewski, Szanse rozwoju osobowości, wyd. „Książka i Wiedza”,
Warszawa 1984, za: Ibidem, s. 658.
10 E. I. Laska, T. Piątek, Wokół zintegrowanego kształcenia uczniów w młodszym
wieku szkolnym”, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2005, s. 19.
11 E. E. Gordon, Umuzykalnianie niemowląt i małych dzieci, Wyd. Zamiast Korepetycji, Kraków 1997, s. 7.
12 Por. A. Weiner, Test Muzycznych Umiejętności Percepcyjnych, podręcznik,
Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2007, s. 10.
13 M. Manturzewska, B. Kamińska, Rozwój muzyczny człowieka, [w:] Wybrane
zagadnienia z psychologii muzyki, praca zbiorowa pod red. M. Manturzewskiej i B.
Kamińskiej, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1990.
14 K. Lewandowska, Rozwój zdolności muzycznych u dzieci w wieku szkolnym,
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1978.
15 R. Skuter-Dyson, C. Gabriel, Psychologia uzdolnienia muzycznego, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1986.
9
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muzyczna na tym etapie jest na bardzo niskim poziomie16. Wśród
głównych przyczyn tego stanu rzeczy znajdują się niekompetentni
nauczyciele, którym powierzona zostaje wczesnoszkolna, muzyczna edukacja dzieci17. Z pewnością uczniowie szkół muzycznych
należą do grupy osób, u których oddziaływania muzyczne do
dziewiątego roku włącznie odbywają się intensywnie i powierzone
są najlepszym z możliwych osób – profesjonalnym muzykom. Warto jednak zastanowić się, czy okres ten jest jednak aby na pewno
dobrze wykorzystywany i obok rozwoju muzycznego nie zachodzą
niepokojące zmiany u dzieci.
3. Szkoły muzyczne – specyfika funkcjonowania
Wśród państwowych placówek muzycznych, dających profesjonalne wykształcenie muzyczne wyróżniamy szkoły muzyczne
ogólnokształcące, działające w trybie dziennym (poza przedmiotami
realizowanymi w przewidzianej liczbie godzin dydaktycznych dla
uczniów wszystkich szkół w Polsce odbywają się tu również zajęcia
z przedmiotów muzycznych)18 oraz szkoły muzyczne, popołudniowe,
gdzie uczniowie po zrealizowanych lekcjach z przedmiotów ogólnokształcących w szkołach rejonowych realizują program składający się z przedmiotów muzycznych.
W klasach początkowych wśród przedmiotów realizowanych
w szkołach muzycznych są:
• Rytmika
• Kształcenie słuchu
• Zespół rytmiczny
Por. M. Przychodzińska, Wychowanie muzyczne – idee, treści, kierunki rozwoju, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1989.
17 Por. E. Kilińska, Przygotowanie studentów nauczania początkowego i wychowania przedszkolnego do prowadzenia zajęć z przedmiotów artystycznych w przedszkoli i
klasach I-III, maszynopis, 1984; W. Sacher, Czynniki warunkujące nabywanie umiejętności muzycznych uczniów klas pierwszych. Praca doktorska, 1996, maszynopis; A.
Jaworska, Osiągnięcia uczniów klas I-III w zakresie przedmiotu muzyka, [w:] A. Białkowski (red.), Edukacja estetyczna w perspektywie przemian szkoły współczesnej,
Wyd. UMCS, Lublin 1997.
18 Więcej na ten temat: A. Podbilska-Kłosowska, Stres u uczniów szkół artystycznych, [w:] Współczesne zagrożenia. Fakty i mity. Praca zbiorowa pod red. J.
Zimnego, Stalowa Wola 2014, s. 364-367.
16
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Obecnie zgodnie z ideą integracji przedmiotów w klasie pierwszej szkoły podstawowej przedmioty „rytmika” oraz „kształcenie słuchu” zostały połączone i noszą nazwę „Rytmika z elementami kształcenia słuchu”. Realizowane są dwa razy w tygodniu po 45 minut.
Liczba uczniów uczęszczających na zajęcia z tego przedmiotu nie jest
równa ogólnej liczebności klasy. Ze względu na placówkę artystyczną
uczniowie na ten przedmiot dzielą się na połowę i jednocześnie, na tej
samej jednostce lekcyjnej zajęcia z przedmiotu „rytmika z elementami
kształcenia słuchu” realizowane są przez dwóch nauczycieli, w
dwóch odmiennych salach. W klasie drugiej szkoły podstawowej
rytmika i kształcenie słuchu realizowane są już oddzielnie. Rytmika
przypada raz w tygodniu na jednej jednostce 45 minutowej, zaś
kształcenie słuchu dwa razy w tygodniu po 45 minut każdorazowo.
Tym razem uczniowie nie dzielą się na dwie grupy, lecz uczestniczą
w zajęciach wspólnie. W klasie trzeciej szkoły podstawowej dochodzi
nowy przedmiot muzyczny „zespół rytmiczny”, który realizowany
jest na dwóch jednostkach lekcyjnych, czyli przez 90 minut tygodniowo. Tym razem uczniowie uczęszczający do klas trzecich szkoły
podstawowej łączą się i zajęcia z „zespołu rytmicznego” realizowane
są dla dwóch klas wspólnie. „Kształcenie słuchu” odbywa się dwa
razy w tygodniu po 45 minut, zaś „rytmika” tylko raz w tygodniu na
jednej jednostce lekcyjnej.19 Dodatkowo warto wspomnieć, że
uczniowie wszystkich szkół muzycznych, niezależne od ich lokalizacji
i typu (państwowe, prywatne) mają obowiązkowe zajęcia z instrumentu głównego, które od pierwszej klasy szkoły podstawowej odbywają się dwa razy w tygodniu. Konsekwentnie, wraz z uzyskaniem
promocji do wyższych klas zwiększa się zarówno czas trwania lekcji
jak i ich ilość. Tym samym czas spędzony w szkole nieustannie zostaje
wydłużony. Przybywa również zajęć dodatkowych, związanych np. z
przygotowaniem się do egzaminów sześcioklasisty20, testów gimnaPrzedstawiony plan zajęć opiera się na grafiku uczniów uczęszczających
do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Przemyślu.
20 Dla uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Artura Malawskiego w Przemyślu jest to bardzo ważny moment, gdyż okres kształcenia został
tu podzielony na dwa stopnie. Po ukończonym szóstym roku kształcenia uczeń
kończy I stopień szkoły muzycznej. Oprócz obowiązkowych testów z przedmiotów ogólnokształcących uczeń zobligowany jest do pomyślnego zdania egzami19
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zjalnych, matury. Efektem zwiększenia się ilości zajęć zmniejsza się
częstotliwość spotkań z rówieśnikami i maleje liczba znajomych poza
szkołą i dodatkowymi zajęciami.
4. Badania własne
4.1. Charakterystyka terenu badań
Badania zostały przeprowadzone w 2014 roku. Zostało nimi
objętych 50. uczniów klas drugich i trzecich szkoły podstawowej,
uczęszczających do Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im.
Artura Malawskiego w Przemyślu21. Badania prowadzono u
nów, by móc rozpocząć edukację w klasie I szkoły muzycznej II stopnia. Konieczne jest więc pomyślne zdanie egzaminów z kształcenia słuchu oraz instrumentu głównego. Po kolejnych trzech latach kształcenia, a więc ukończeniu w
szkole ogólnokształcącej gimnazjum uczniowie nie muszą już zdawać egzaminów do liceum. Promocję uzyskuje się zaliczając wszystkie przedmioty na pozytywne oceny. W szkole muzycznej II stopnia nie ma podziałów na klasy gimnazjalne i licealne: numeracja klas w poszczególnych latach kształcenia następuje
chronologicznie od I do VI.
21 W 1954 roku powstała Państwowa Szkoła Muzyczna w Przemyślu. W początkowych latach istnienia prowadziła edukację w formie siedmioletniego działu dziecięcego oraz pięcioletniego działu młodzieżowego. Zajęcia odbywały się
jedynie w formie popołudniowej. W 1968 roku powstała Państwowa Szkoła Muzyczna II stopnia w Przemyślu, w której edukacja odbywała się na trzech wydziałach: nauczycielskim, instrumentalnym oraz wokalnym. Od 1978 roku rozpoczęła swoją działalność Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia (obecnie Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna), w której uczniowie realizowali program przewidziany dla szkół ogólnokształcących, a więc podstawowych oraz muzycznych
w formie dziennej. W dniu 15 grudnia 1979 roku Państwowa Szkoła Muzyczna
obchodziła dwudziestopięciolecie istnienia. Minister Kultury i Sztuki nadał z tej
okazji placówce imię Artura Malawskiego – polskiego pedagoga, kompozytora i
dyrygenta, który urodził się w Przemyślu i w tym mieście pobierał początkową
naukę gry na skrzypcach. W 1980 roku funkcjonujące dotychczas oddzielnie
placówki Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia połączyły się i przyjęły
nazwę Zespołu Szkół Muzycznych im. Artura Malawskiego w Przemyślu. Od
1985 roku, niezmiennie po dziś dzień szkoła zarządzana jest przez jednego dyrektora – dr Antoniego Gurana, absolwenta placówki. Dzięki jego staraniom
władze miasta przekazały szkole w 1990 roku trzy budynki zlokalizowane przy
ulicy Słowackiego 91, na terenie uprzednio należącym do jednostki wojskowej.
Po modernizacji i przystosowaniu budynków do warunków szkolnych nauka
odbywa się tu niezmiennie po dzień dzisiejszy. W 2014 roku placówka obchodziła kolejne jubileusze: sześćdziesięciolecie Państwowej Szkoły Muzycznej I stop-
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uczniów Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej, kształcących się w
systemie dziennym22.
Ankietowani byli w wieku od ośmiu do dziesięciu lat.
4.2.Narzędzie badawcze
W celu przeprowadzenia badania posłużono się ankietą konstrukcji własnej. Respondenci udzielali odpowiedzi na dziewięć
pytań. Pierwsze pytanie było otwarte, drugie i piąte wpół otwarte,
zaś pozostałych sześć pytań było zamkniętych. Ankieta dotyczyła
samotności uczniów w okresie edukacji wczesnoszkolnej: rozumienia przez dzieci w tym wieku pojęcia „samotność” oraz częstotliwości spotkań z rówieśnikami, ilością zajęć dodatkowych, częstotliwością gry na instrumencie – te wszystkie pytania miały na celu
ukazanie relacji dzieci z innymi osobami. Kwestionariusz ankiety
wyglądał następująco:
Pyt. 1. Jak rozumiesz pojęcie samotność?
Pyt. 2. Czy czułaś/czułeś się kiedyś samotnie?
a) Tak
b) Nie
Jeśli tak, napisz kiedy?
Pyt. 3. Czy masz dużo koleżanek i kolegów?
a) Tak
b) Nie
Pyt. 4. Czy poza zajęciami w szkole spotykasz się z rówieśnikami na
podwórku?
nia, pięćdziesięciolecie Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia, trzydziestosześciolecie Państwowej Szkoły Muzycznej stopnia podstawowego oraz trzydziestolecie Szkoły Muzycznej stopnia licealnego. Z tej okazji odbyły się obchody jubileuszowe w dniu 18 października 2014 roku.
22 Uczniowie kształcący się w formie dziennej jednocześnie realizują program
szkoły podstawowej oraz program szkoły muzycznej. Uczniowie kształcący się
w formie popołudniowej uczęszczają do dwóch placówek szkolnych: szkoły
rejonowej (lub prywatnej), realizującej program szkoły podstawowej, oraz w
formie popołudniowej do Państwowej Szkoły Muzycznej, gdzie realizowany jest
program muzyczny, przewidziany dla szkół podstawowych. Cykl sześcioletni
realizuje identyczny program jak dzienne szkoły muzyczne, trwa również sześć
lat, zaś uczniowie, by móc rozpocząć edukację muszą mieć ukończone sześć lat.
Państwowe Szkoły Muzyczne I stopnia realizują również cykl czteroletni, do
które zapisać mogą się dzieci, które ukończyły dwunasty rok życia.
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a) Tak
b) nie
Pyt. 5. Czy uczęszczasz na zajęcia dodatkowe?
a) Tak
b) nie
Jeśli tak, napisz na jakie?
Pyt. 6 Czy masz koleżanki lub kolegów poza klasą i zajęciami dodatkowymi?
a) Tak
b) nie
Pyt. 7. Czy codziennie ćwiczysz na instrumencie?
a) Tak
b) nie
Pyt. 8. Czy lubisz ćwiczyć na instrumencie czy jesteś do tego zmuszany?
a) Lubię ćwiczyć
b) To zależy od dnia
c) Często jestem zmuszany do gry przez rodzinę
Pyt. 9. Czy tęsknisz za zabawami z kolegami i koleżankami z przedszkola?
a) Tak
b) Nie
Metryczka:
Wiek ……
Płeć:
a) Dziewczyna
b) Chłopiec

4.3. Wyniki badań ankietowych
Pytanie pierwsze
Uczniowie pobierający edukację wczesnoszkolną w szkole
muzycznej w Przemyślu definiują samotność następująco:
„Rozumiem to po prostu, że ktoś nie ma kolegów i koleżanek”
(dziewczynka, lat 9)
„Samotność mi się kojarzy ze smutkiem i żalem” (chłopiec, lat 10)
„Samotność to bycie samym” (dziewczynka, lat 9)
„ Dla mnie samotność to znaczy, że na przykład jesteś sam i się nudzisz albo jak nie masz się z kim bawić” (dziewczynka, 9 lat)
„Jak ktoś na przykład nie ma domu, to wtedy jest samotny” (dziewczynka, lat 8)
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„Samotność to znaczy, że jesteś sam i nikt na ciebie nie zwraca uwagi” (dziewczynka, lat 9)
„Samotność to jest jak ktoś jest sam i nie ma rodziny, spędza czas
sam nie ma mamy, taty, brata ani siostry” (dziewczynka, lat 10)
„Pojęcie samotność to znaczy, że ty jesteś sam i nie masz bliskich
osób obok siebie” (dziewczynka, lat 10)
„W wyrazie samotność jest „sam” i dodana „otność”, a ja to rozumiem, że bycie sam jest bardzo nie przyjemne bo nie ma się z kim bawić i
rozmawiać” (dziewczynka, lat 9)
„Jak ktoś jest samotny to się nie czuje zbyt dobrze, bo nie ma z kim porozmawiać, pobawić się i jest się bardzo smutnym” (dziewczynka, 8 lat)
„Rozumiem pojęcie samotność, że dana osoba jest smutna, nie wesoła
i sama” (chłopiec, 9 lat)
„Samotność oznacza, że ta osoba nie ma się z kim bawić, nie ma koleżanek i że nikt tej osoby nie lubi” (dziewczynka, 9 lat)
„Samotność rozumiem tak: ktoś jest smutny, jest sam i czuje się jakby nikt o nim nie pamiętał” (dziewczynka, 8 lat)
„Pojęcie samotności rozumiem, że kogoś z rodziny nie ma: mama, tata” (dziewczynka, 9 lat)
Przedstawione powyżej, wybrane odpowiedzi respondentów
ukazują, że uczniowie pomimo tak młodego wieku potrafią określić
czym jest samotność. Dla wszystkich respondentów jest to pojęcie negatywne, związane ze smutkiem, opuszczeniem i cierpieniem.
Wykres drugi

Analizując zebrane dane należy stwierdzić, że 42% ankietowanych czyli 21 badanych uczniów nigdy nie czuła się samotnie.
58% respondentów, stanowiących 29 osób odczuwała samotność.
Ankietowani czuli się samotni, gdy:
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„Niedawno czułam się samotnie. Czułam się samotnie, bo prawie
wszystkie koleżanki się na mnie obraziły” (dziewczynka, 9 lat)
„Mój tato jest żołnierzem i jest na poligonie. Pojechał 25 listopada
2014, a przyjedzie 16 grudnia 2014”. (dziewczynka, 9 lat)
„ Ja się uczyłam sama, kiedy rodzice nie mieli czasu mi pomóc i nie
mieli dla mnie czasu” (dziewczynka, 8 lat)
„Moja koleżanka obraziła się na mnie i wszystkie koleżanki poszły na
jej stronę i ja zostałam sama”. (dziewczynka, 9 lat)
„Poczułam się tak, gdy moje koleżanki nie chciały się ze mną bawić i
sobie poszły”(dziewczynka, 9 lat)
„Kiedy mama pojechała do Austrii to czułam się samotna” (dziewczynka, 9 lat)
„Gdy koleżanki się ode mnie odwracają” ( dziewczynka, 9 lat)
„Wczoraj” (chłopiec, 10 lat)
„Kiedy tato pojechał do Holandii i jeszcze jak moje rodzeństwo pojechało w różne stron np. Magda do Francji, Daniel do Anglii, a Michał do
Bieszczad w góry” (dziewczynka, 9 lat)
„Kiedy koleżanka powiedziała, że mnie nie lubi” (dziewczynka, 8 lat)
„Wszyscy w klasie się na mnie poobrażali” (dziewczynka, 9 lat)
„Jak byłam chora w szkole to Zosia powiedziała że jestem nudna”
(dziewczynka, lat 8)
Przedstawione wypowiedzi respondentów pozwala stwierdzić, że uczniowie klas drugich i trzecich szkół podstawowych nie
odczuwają samotność lecz jedynie osamotnienie. Podane przykłady, w tym także te zamieszczone powyżej potwierdzają, że przyczyny odczuwania przez nie osamotnienia nie wiążą się z ich decyzjami, lecz niejako zostają postawieni przed faktem dokonanym i
cierpią z tego powodu.
Wykres trzeci
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Respondenci uznali, że posiadają sporą liczbę znajomych. Na
pytanie „Czy masz dużo koleżanek i kolegów?” twierdząco odpowiedziało 39 osób, stanowiących 78%. Jedynie 11 osób, 22% uznało,
że posiada niewiele koleżanek i kolegów.
Wykres czwarty

Czas na spotykanie się z rówieśnikami na podwórku ma niewiele uczniów przemyskiej szkoły muzycznej23. Jedynie 25% ankietowanych potwierdza, że spotyka się z kolegami i kolegami na podwórku. Odpowiedź negatywną zaznaczyło 75% respondentów.
Wykres piąty

23 Warto zwrócić uwagę na plan lekcji dla uczniów klas I-III uczęszczających
do Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia w Przemyślu. Uczniowie
pierwszej klasy mają najwięcej sześć lekcji, (bez uwzględnienia instrumentu
głównego, z którego zajęcia realizowane są dwa razy w tygodniu)jednak nie
zawsze zaczynają oni zajęcia o 8:05, co powoduje, że kończą zajęcia nawet o
14:55. Dzieci uczęszczające do klasy II a kończą cztery razy w tygodniu zajęcia o
14:05. Uczniowie klasy III a kończą trzy razy w tygodniu o godzinie 14:55, zaś III
b dwa razy. Uczestnictwo w dodatkowych zajęciach z instrumentu głównego
oraz zajęciach dodatkowych sprawia, że nie mają oni czasu na spotykanie się z
rówieśnikami i beztroskie zabawy na podwórku. Przeważnie gdy ich rówieśnicy
bawią się, oni dopiero wracają ze szkoły. Autorka tekstu dokładnie pamięta te
sytuacje z własnego dzieciństwa. Możliwość zabawy z rówieśnikami była przeważnie tylko w okresie ferii zimowych i wakacji.
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Jedynie 14% uczniów (siedmiu respondentów) nie uczęszcza
na zajęcia dodatkowe. Pozostali uczniowie, 86% badanych deklaruje udział w takich zajęciach dodatkowych jak: basen, języki obce24,
fitness, aikido, karate, chór, zajęcia plastyczne, zajęcia taneczne25,
tenis, balet, zespół rockowy, dodatkowe zajęcia w domu kultury,
szachy.
Wykres szósty

16 uczniów Zespołu Szkół Muzycznych im. Artura Malawskiego w Przemyślu posiada koleżanki i kolegów poza klasą i zajęciami dodatkowymi. Zdecydowana większość, 68% ankietowanych
nie posiada znajomych poza szkołą i współuczestnikami lekcji dodatkowych.
Wykres siódmy

Niemal wszyscy ankietowani, 94% badanych codziennie ćwiczy na instrumencie. Jedynie 6% uczniom zdarza się pominąć w
ciągu dnia grę na instrumencie.

24 Wśród języków obcych uczniowie wymieniają lekcje języka angielskiego
oraz niemieckiego.
25 Uczniowie uczęszczają na zajęcia baletowe oraz zajęcia taneczne w zespole
„Koralik”.
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Wykres ósmy

Uczniowie uczęszczający do klas drugich i trzecich Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Przemyślu często zmuszani są
do gry na instrumencie przez rodzinę. Taką odpowiedź zaznaczyło
56% respondentów. Sześciu respondentów, stanowiących 12%
uczniów uważa, że chęć ćwiczenia uzależniona jest od dnia. 32%
ankietowanych deklaruje, że lubi ćwiczyć na instrumencie.
Wykres dziewiąty

Zdecydowana większość respondentów tęskni za zabawami z
koleżankami i kolegami z przedszkola. Taką odpowiedź zaznaczyło 37 respondentów, stanowiących 74% badanych. Jedynie 26% ankietowanych nie odczuwa tęsknoty za dziećmi z przedszkola.
Zakończenie
Pojęcie „samotność” zwykle utożsamiane jest z osobami w
wieku dorosłym, powszechnie określanymi jako „single”. Niewątpliwie samotność dotyka również osoby stare, które nie mają rodziny. Kolejna grupa ludzi, których klasyfikujemy jako samotni to
osoby chore, niepełnosprawne, bezdomne. Czy jednak ktokolwiek
pomyślał o samotności dziecka w okresie wczesnoszkolnym?
Prawdopodobnie nie. Dzieciństwo to okres, który kojarzy się ze
szczęściem, radością, beztroską, czasem mile spędzonym w gronie
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kolegów i koleżanek, nawiązywaniem pierwszych przyjaźni, niekiedy trwających całe życie. Okres dzieciństwa to czas do którego
sięgając pamięciom nie miało się większych problemów. Przynajmniej mentalnie nadal tak go utożsamiamy. Tymczasem przeprowadzone badania w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia
im. Artura Malawskiego w Przemyślu pokazuje, że jest zupełnie
inaczej. Już tak małe dzieci, uczęszczające do II i III klasy szkoły
podstawowej, a więc mające 8-10 lat wiedzą co oznacza termin samotność. Wprawdzie obecnie nieco błędnie definiują odczuwane
przez siebie osamotnienie, nazywając je samotnością; jednak już na
ten moment wiedzą jak wygląda ten stan. Wszyscy respondenci
przedstawiają odczuwalne przez siebie osamotnienie jako zjawisko
negatywne, związane z tęsknotą, pozostawieniem samemu sobie,
smutkiem. Uczniowie uczęszczający do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Przemyślu mają bardzo duża zajęć w szkole.
Do tego zajęcia dodatkowe oraz systematyczne przygotowanie się
do kolejnego dnia zajęć i ćwiczenie na instrumencie sprawiają, że
mają niewiele czasu na zabawy z rówieśnikami. Ta sytuacja sprzyja
rozluźnieniu więzi między osobami, które z czasem zupełnie mogą
zaniknąć. Warto więc zastanowić się czy jako rodzice i nauczyciele
nie wymagamy od dzieci zbyt wiele? Może czasami warto pozwolić dziecku na spotkanie i beztroską zabawę z koleżankami i kolegami, tak bardzo potrzebną na tym etapie rozwojowym. Kolejnym
pytaniem, na które powinni odpowiedzieć sobie wszyscy rodzice
czytający niniejszy artykuł jest kwestia czasu poświęconego swoim
dzieciom. Czy przypadkiem nie zostawiamy ich samym sobie? Czy
poświęcamy im uwagę, pomagamy w nauce, wysłuchujemy co
nam mają do powiedzenia: z czego się cieszą, a czym smucą, jakie
mają problemy? Czy udział w zajęciach dodatkowych wynika z
zainteresowań dziecka czy też jest przejawem niespełnionych marzeń z własnego dzieciństwa? Liczę, że lektura niniejszego artykułu
przyczyni się do chwili zadumy i udzielenia odpowiedzi na powyższe pytania.
Streszczenie
W dobie XXI wieku samotność staje się zjawiskiem coraz bardziej powszechnym. W stereotypowym podejściu dotyczy jedynie
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osób starszych, samotnych, żyjących bez krewnych i znajomych.
Tymczasem przeprowadzone w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Artura Malawskiego w Przemyślu badania pokazują,
że samotność odczuwalna jest również przez dzieci rozpoczynające
edukację wczesnoszkolną. Z pewnością każda jednostka w pewnym momencie swojego życia odczuwała samotność lub też dopiero będzie ją odczuwać. Niezależnie od tego czy posiada się wielu
przyjaciół i znajomych przychodzi taki moment, gdy odczuwalne
jest osamotnienie. Ważne, by szybko sobie z nim poradzić, gdyż
konsekwencją samotności mogą stać się zaburzenia psychiczne,
uzależnienia od środków odurzających oraz stany depresyjne.
Summary
In the twenty-first century the phenomenon of loneliness becomes more and more common. In the stereotyped approach to the
problem, loneliness refers only to older, lonely persons living without relatives and friends. Meanwhile, researches conducted in the
Artur Malawski Primary School of Music in Przemysl prove that
loneliness is also felt by children starting their school education.
Certainly, each individual at some stage of his life felt lonely or will
feel lonely in the future. Irrespective of the fact if you have a lot of
friends and acquaintances or not, it is unavoidable that the moment
when you feel lonely comes. It is important to cope with the problem as soon as possible as the consequences of loneliness can be
serious: mental disorders, drug addiction and depression.
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Samotność i osamotnienie młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w rodzinie
Wstęp
Każda rodzina ma swój własny niepowtarzalny świat uczuć, który nie ma stałego charakteru, lecz podlega ciągłym zmianom w zależności od sytuacji rodzinnej (J. Rembowski, 1972, s. 15). Członkowie rodziny są w różnym stopniu zaangażowani w życie rodzinne. Poprzez
wspólne obcowanie kształtują wyobrażenia dotyczące pozostałych
osób w rodzinie i własny doń stosunek (J. Rembowski, 1986, s. 11).
W toku oddziaływania ludzi na siebie powstają różnorodne
powiązania i zależności, które sprzyjają tworzeniu się mniej lub
bardziej trwałych więzi między nimi. Warunki, w jakich się one
zawiązują oraz typ stosunków, wyznaczają rodzaj powstającej więzi (U. Sokal, 2008, s. 18). Układ więzi uczuciowych w rodzinie warunkuje kształtowanie się równowagi psychicznej jej członków.
Jego najistotniejszą cechą jest bliskość, spójność wewnętrzna, serdeczność, bezpośredniość i intymność (J. Rembowski, 1986, s. 14).
Narodziny i wychowanie dziecka niepełnosprawnego intelektualnie ma wpływ na funkcjonowanie rodziny, będąc przy tym poważnym źródłem stresów ( I. Obuchowska, 1991, s. 20.). Brak równowagi emocjonalnej w rodzinie może powodować rozluźnienie sie
więzi uczuciowej miedzy członkami rodziny. W rezultacie może
wystąpić samotność i poczucie osamotnienia niepełnosprawnego
intelektualnie dziecka.
1. Pojęcie niepełnosprawności intelektualnej
Przełom wieków przyniósł nowe spojrzenie na zjawisko niepełnosprawności intelektualnej. Obserwując ewaluację zmieniających się koncepcji i postaw wobec niepełnosprawności, dostrzec
można pozytywną zmianę w rozumieniu istoty niepełnosprawności intelektualnej, a także w jej definicji i w samym podejściu do
osób niepełnosprawnych intelektualnie (E. Minczakiewicz, 1997, s.
9).
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Złożoność zjawiska niepełnosprawności intelektualnej powoduje, że jej zdefiniowanie jest trudne, dlatego istnieją różne sposoby
jej ujmowania, z których wynikają odmienne konsekwencje praktyczne ( I. Obuchowska, 1991, s. 219). Wyróżniamy trzy podejścia :
kliniczne, rozwojowe, społeczne ( M. Karwowska, 2007, s. 15-17).
Tabela 1. Porównanie paradygmatów teoretycznej analizy
niepełnosprawności intelektualnej (opracowanie na podstawie: M.
Karwowska, 2007, s. 15-17 ).
Perspektywa kliniczna

Perspektywa rozwojowa

Perspektywa społeczna

Niepełnosprawność intelektualna jest stanem
nieodwracalnym.
Spowodowana jest defektem
biologicznym,
który w sposób nieodwracalny
uszkodził
struktury
i
funkcje
ośrodkowego
układu
nerwowego.
Niepełnosprawność intelektualna jest problemem
medycznym.
Bezradność podejmowania jakichkolwiek działań edukacyjnych, akceptacja niezmienności stanu i tworzenie opieki
instytucjonalnej.

Niepełnosprawność intelektualna traktowana jest
jako niepowodzenie w
życiu człowieka.
Spowodowana jest czynnikami biologicznymi i
niebiologicznymi
(środowiskowymi).
Człowiek
niepełnosprawny traktowany jest
całościowo, wraz ze
swymi słabościami, ale i
„mocnymi
stronami”.
Jest to stan, do którego
człowiek dochodzi w
wyniku nieprawidłowego rozwoju.
Możliwość całościowego
oddziaływania na osobę
niepełnosprawną intelektualnie

Niepełnosprawność intelektualna jest faktem
społeczno-kulturowym.
Traktowana jest jako
proces wchodzenia w
społeczną rolę upośledzonego,
zgodnie
z
oczekiwaniami społecznymi.
Zaburzenia zachowania
nie muszą wynikać z
organicznego uszkodzenia mózgu, ani z niepowodzeń w rozwoju, ale
ze społecznego naznaczenia.
Zmiana
społecznego
obrazu osoby niepełnosprawnej intelektualnie.

Obecnie najbardziej uniwersalna jest perspektywa wieloaspektowa, która ma swoje odzwierciedlenie w aktualnej definicji
niepełnosprawności intelektualnej, opracowanej przez Amerykańskie Towarzystwo Badań nad Niepełnosprawnością Intelektualną i
Rozwojową (AAIDD- American Association on Intellectual and
Developmental Disabilities) i zostanie ona przytoczona w dalszej
części pracy (M. Karwowska, 2007, s. 18 ).
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Jak wspomniano wcześniej zdefiniowanie zjawiska niepełnosprawności intelektualnej jest trudne. Dlatego warto prześledzić
zmiany w terminologii, jakie dokonały się przez ostatnią dekadę.
Istotne staje się także ukazanie, w jaki sposób eksperci proponują
rozwiązać problemy definicyjne nie wchodząc przy tym w terminologiczny dyskurs.
Biorąc pod uwagę trudności z prawidłowym zdefiniowaniem
pojęcia i nadaniem mu odpowiedniego terminu R. Luckasson i A.
Reeve wyróżnili pięć ważnych czynników, które trzeba brać pod
uwagę przy wyborze nowego terminu. Po pierwsze termin winien
być precyzyjny, musi odnosić się do jednostki, pozwalać na odróżnienie od innych i ułatwiać komunikację. Po drugie w różnych środowiskach i przez różnych specjalistów musi być konsekwentnie
stosowany. Po trzecie termin powinien adekwatnie reprezentować
stan obecnej wiedzy i być wstanie, kiedy nastąpi postęp w nauce
unifikować nową wiedzę. Po czwarte winien być operatywny, po
to, aby można go było używać w definiowaniu, klasyfikowaniu,
diagnozowaniu a także przy planowaniu wsparcia. Po piąte termin
musi odzwierciedlać najważniejszy składnik przy nadawaniu nazw
ludziom, którym są wartości ważne komunikacyjnie, zwłaszcza w
stosunku do grupy. Ten ostatni aspekt (wartości ważne komunikacyjnie) wywołał żywą dyskusję, gdzie wielu ekspertów opowiedziało się za tym, iż nazwa „ upośledzenie umysłowe” nie komunikuje godności czy szacunku, lecz odwrotnie, powoduje dewaluację tych osób (R. L. Schalock, R. A. Luckasson, K. A. Shogren i
wsp. 2007, s. 117-118).
W przeszłości zjawisko niepełnosprawności intelektualnej
określano stygmatyzującymi terminami: idiotyzm, niedołęstwo
umysłowe, niedorozwój umysłowy, upośledzenie psychiczne,
opóźnienie w rozwoju umysłowym (Z. Kazanowski, 2011, s. 55).
Obecnie coraz częściej określane jest jako oligofrenia, upośledzenie
umysłowe i niepełnosprawność intelektualna. W Polsce najczęściej
posługuje się terminem „upośledzenie umysłowe” lub „oligofrenia” (z języka greckiego: oligos – mało, phren- umysł) (J. Wyczesany, 2005, s. 18; J. Kirenko i M. Parchomiuk, 2006, s. 15).
Obecnie jednak panuje tendencja do zmiany terminu „upośledzenie umysłowe” na pojęcie „niepełnosprawność intelektualna”.
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Termin ten został przyjęty przez Międzynarodowe Stowarzyszenie
do Badań nad Niepełnosprawnością Intelektualną i jego agende w
Polsce (J. Kierenko i M. Parchomiuk, 2006, s. 15).
Najnowsza definicja niepełnosprawności intelektualnej zaproponowana w 2010 roku przez R. L. Schalock przyjmuje niemal
identyczne brzmienie jak wcześniejsza propozycja autorstwa R.
Luckasson i licznej grupy współautorów z 2002 roku (Z. Kazanowski, 2011, s. 54). Mówi ona, iż „ niepełnosprawność intelektualna
charakteryzuje się istotnym ograniczeniem zarówno w funkcjonowaniu intelektualnym, jak i zachowaniu przystosowawczym,
ujawniającym się w poznawczych, społecznych i praktycznych
umiejętnościach przystosowawczych” ( R. L. . Schalock i wsp. 2010
za: Z. Kazanowski, 2011, s. 54).
2. Samotność młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie a
atmosfera rodzinna
„Każda rodzina tworzy swój własny, niepowtarzalny świat”.M. Ryś (2001)
Rodzina określana jest jako podstawowa grupa społeczna, istniejąca powszechnie od najdawniejszych czasów. Grupę rodzinną
spośród innych grup wyróżnia współwystępowanie następujących
cech: ciągłość biologiczna i wspólna kultura duchowa, wspólne
zamieszkanie jej członków, wspólne nazwisko, wspólna własność.
Rodzinę określa się także mianem grupy pierwotnej ze względu na
charakter więzi społecznych łączących jej członków będących ze
sobą w kontaktach bliskich, intymnych i częstych ( F. Adamski,
1984, s. 13).
O atmosferze panującej w rodzinie decydują wszystkie aspekty
życia rodzinnego (między innymi wielkość rodziny, stosunki wśród
rodzeństwa, status społeczny rodziny, warunki domowe, obecność
osób niepełnosprawnych), ale przede wszystkim jest ona wypadkową
stosunków interpersonalnych jej członków (Z. Kazanowski, 2003, s. 12).
Każda rodzina posiada również własną niepowtarzalną atmosferę uczuciową, którą wyznaczają stosunki emocjonalne między jej członkami. Stanowią one szczególnego rodzaju zależności
zachodzące w określonych warunkach społecznych, a wyznaczają
je indywidualne cechy poszczególnych członków rodziny (zwłaszcza rodziców) i czynniki społeczne związane z organizacją życia
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wewnątrzrodzinnego i miejscem rodziny w szerszym środowisku
społecznym. Wskaźnikami stosunków rodzinnych są treści i częstotliwość interakcji, w trakcie, których członkowie rodziny ujawniają
wzajemne postawy uczuciowe. W rodzinie występują różne systemy powiązań uczuciowych i wzajemnego społecznego oddziaływania, utworzone przez poszczególnych jej członków. Ilość systemów uzależniona jest od liczby jej członków. W rodzinach dwupokoleniowych obserwuje się trzy rodzaje stosunków: między małżonkami, a dziećmi, między małżonkami i między samymi dziećmi. W rodzinach trzypokoleniowych funkcjonuje dodatkowy system stosunków z dziadkami ( J. Rembowski, 1986, s. 85).
Pojawienie się w rodzinie dziecka niepełnosprawnego wywiera ogromny wpływ na funkcjonowanie rodziny, będąc przy tym
poważnym źródłem stresów ( I. Obuchowska, 1991, s. 20. J. Rola,
1995, s. 33. G. Kwaśniewska, 2002, s. 147. M. Sendyk, 2003, s. 43. E.
Garlej-Drzewiecka, 2005, s. 389).
Zwłaszcza rodzicom trudno jest pogodzić się z myślą, że ich
dziecko jest niepełnosprawne intelektualnie (I. Obuchowska, 1991,
s. 20. G. Kwaśniewska, 2002, s. 151). Diagnoza niepełnosprawności
wywołuje cały splot negatywnych uczuć i reakcji. Są wśród nich:
rozczarowanie, wstyd, smutek, poczucie winy, odczuwane lęki i
obawy czy też swoista ucieczka w „nierealność” lub poczucie osamotnienia (J. Kuczyńska-Kwapisz, 2007, s. 11). Na poziom przeżywanego przez rodziców stresu wpływ ma także płeć niepełnosprawnego intelektualnie dziecka. Stres przeżywany przez ojców
jest silniejszy, jeśli niepełnosprawny intelektualnie jest syn. Dla matek zaś znacznie większym problemem emocjonalnym jest niepełnosprawność intelektualna córki (Z. Kazanowski, 2003, s. 39).
Matki dzieci niepełnosprawnych intelektualnie znacznie częściej
cierpią na depresje niż matki wychowujące dzieci pełnosprawne (E.
Pisula, 1998, s. 88). To samo dotyczy ojców u których wskaźnik depresji, jak również takich symptomów, jak obniżenie chęci dominacji,
brak poczucia własnej wartości przewyższają wskaźniki dla grupy
kontrolnej ( H. R. Schaffer, 2008, s. 113). Złożoność sytuacji emocjonalnej w rodzinie może powodować zjawisko odsuwania się ojca od
rodziny. Przybiera ono różne formy, takie jak: brak zainteresowania
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sprawami rodziny, ucieczka w alkohol lub w pracę zawodową czy
społeczną, wreszcie jej opuszczenie (I. Obuchowska, 1991, s. 21).
Powodem odsuwania się ojca od rodziny mogą być duże problemy z przystosowaniem się do nowej, bardzo trudnej sytuacji.
Wyniki badań D. Kornas- Biela (1987) wskazują iż „ojcowie […]
stwarzali pozory nie przejmowania się własną sytuacją, podczas
gdy w istocie przeżywali rozpacz, poczucie beznadziejności i bezradność” ( D. Pielucha i M. Pielucha, 2003, s. 68).
Istnieje również liczna grupa ojców prezentująca zupełnie inną postawę, która wyraża się dużym stopniem zaangażowania w
wychowanie i rehabilitację niepełnosprawnego dziecka. Ojcowie
mimo, iż dużo czasu poświęcają pracy zawodowej, chcą mieć kontakt z dzieckiem, a ich relacje pozwalają im dostrzec nową jakość i
głębszy sens (M. Karwowska, 2007, s. 97).
Intensywność przeżyć emocjonalnych rodziców i okres adaptacji do zaistniałej sytuacji uzależniony jest od:
- czasu, jaki zajmuje odkrywanie rodzicom niepełnosprawności
dziecka i od sposobu, w jaki specjaliści przekazują im tę informację,
- rodzaju niepełnosprawności dziecka i jego perspektyw rozwojowych,
- okresu życia dziecka, w którym pojawia się niepełnosprawność,
- płci dziecka,
- okresu życia małżeńskiego i rodzinnego,
- wielkości rodziny,
- religii i światopoglądu rodziny,
- wcześniejszych postaw rodziny wobec niepełnosprawności,
- sytuacji ekonomicznej rodziny,
- dostępności do różnorodnych form pomocy społecznej i psychologicznej udzielanej rodzinom ( Z. Kazanowski, 2003, s. 37).
W przypadku dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w
stopniu lekkim diagnoza, dokonywana jest zazwyczaj w późniejszym okresie, bo najczęściej w momencie rozpoczęcia nauki w
szkole bądź nawet po 2-3 letnim okresie realizacji obowiązku
szkolnego, niestety sytuacja ta może powodować u rodziców wydłużenie okresu adaptacji do zaistniałej sytuacji (Z. Kazanowski,
2003, s. 38).
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Kolejnym okresem, w którym przeżycia rodziców ulegają nasileniu jest wiek dorastania ich dziecka, czyli okres między 12 a 18
rokiem życia. Jest to czas usamodzielniania się dziecka, jego zwrotu
ku grupie rówieśniczej, okres budowania światopoglądu i hierarchii wartości ( I. Obuchowska, 1991, s. 33). W tym okresie ulega
rozluźnieniu związek dziecka z rodziną. Jest to czas buntu, kryzysu
autorytetu rodziców i zrywania kontaktów z nimi, który mija na
ogół około 17-18 roku życia ( J. Rembowski, 1979, s. 214-215).
Zjawiska związane z dorastaniem powodują, że młodzież ma
wiele problemów z dostosowaniem swego postępowania do nowych zadań, sytuacji i ról społecznych. Potrzebuje, zatem przede
wszystkim wsparcia ze strony rodziny (I. Obuchowska, 1996, za Z.
Kazanowski, 2003, s. 29).
Dla swojego rozwoju młodzież potrzebuje pozytywnych
uczuć, które powodują zaspokojenie potrzeby bezpieczeństwa i
miłości. Przeżyć takich dostarcza właśnie rodzina, szczególnie, jeśli
panuje w niej harmonia i odpowiednia atmosfera wychowawcza (J.
Rembowski, 1979, s. 215). Lęk i problemy emocjonalne rodziców
prowadzi do deprywacji podstawowych potrzeb, a to powoduje
poczucie samotności i osamotnienia u młodzieży.
Samotność jest to „ powszechnie występująca forma przykrych przeżyć związanych ze stanem obiektywnie lub subiektywnie odczuwanej izolacji (Z. Dołęga, 2003, s. 8). Osamotnienie, według J. Szczepańskiego to stan zbliżony do samotności, jednak jest
znacznie bardziej od niego dotkliwy, wyniszczający jednostkę, która nie może lub nie chce z tego wyjść ( T. E. Olearczyk, 2007, s. 94).
Autor zaznacza, iż „osamotnienie to brak kontaktu z innymi ludźmi, oraz z samym sobą.”( J. Szczepański, 1989, s. 20).
B. Smolińska- Theiss wyodrębnia trzy sfery dziecięcej egzystencji, które prowadzą do osamotnienia:
a). Sfera zagrożeń obejmująca milczenie, brak poczucia przynależności, brak sposobności wypowiadania własnego zdania.
b). Sfera dewiacji, którą charakteryzuje blokada emocjonalna,
deprywacja w okazywaniu sobie uczuć.
c). Sfera wyboru, którą charakteryzuje izolacja, wycofanie,
pustka egzystencjalna, smutek, depresja a nawet myśli samobójcze
( J. Izdebska, 2004, s. 59).
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M. Janukowicz w swoich badaniach wskazuje, iż ponad połowa
respondentów przeżywa poczucie osamotnienia w rodzinie, które jest
wskaźnikiem zmian jakie zaszły w realizacji funkcji rodzicielskich
szczególnie emocjonalnej i opiekuńczo-wychowawczej. W badaniach
tych eksponowane są zaburzone, osłabione więzi emocjonalne, a nawet ich całkowity brak (T. E. Olearczyk, 2007, s. 97).
Rezultaty wielu badań potwierdzają, iż najczęstszym skutkiem braku związków społecznych, w tym związku z rodziną, jest
poczucie osamotnienia, które w konsekwencji powoduje, że jednostka staje się podatna na pojawienie się u niej zaburzeń emocjonalnych ( J. Brągiel i S. Kawula, 2007, s. 123).
Obecnie wielu ekspertów zwraca uwagę na narastanie i pogłębianie się izolacji i poczucia osamotnienia u młodzieży oraz zaznacza, że osamotnienie, szczególnie dotkliwie doświadczane w
dzieciństwie powoduje poważne problemy przystosowawcze i
osobiste. Młodzież, która czuje się społecznie odtrącana, częściej
doznaje trudności i niepowodzeń szkolnych, znacznie częściej popada w uzależnienia, przestępczość, częściej też ucieka w świat
doznań erotycznych ( Z. Dołęga, 2003, s. 81).
Zwłaszcza brak rodziców powoduje u młodych ludzi samotność, która wyjątkowo niebezpieczna jest w okresie ich dorastania,
ponieważ czas ten charakteryzuje między innymi zwiększona
emocjonalność oraz liczne napięcia nerwowe. Na tym etapie życia
dziecko szczególnie potrzebuje dowodów uczucia ze strony rodziców, potrzebuje przejawów doceniania go i uznawania (M. Sendyk, 2003, s. 9).
Według K. Pospiszyla dzieci wychowywane tylko przez matkę, w związku z brakiem męskiego wzorca, mogą mieć w dorosłym
życiu problemy w nawiązywaniu stosunków interpersonalnych
oraz poczucie małej wartości. Może to zaowocować trudnościami z
założeniem własnej rodziny lub utrzymaniem jej trwałości oraz
utrudnić osiągnięcie sukcesu zawodowego. Ponadto chłopcy wychowani tylko przez kobiety są bardziej agresywni i podatni na
wykolejenie niż ci, w których wychowaniu bierze czynny udział
ojciec. Sprawowanie bezpośredniej opieki wyłącznie przez ojca
może być również niekorzystne dla psychicznego rozwoju dziecka.
Mężczyźni, bowiem nie zawsze potrafią uzewnętrznić własne
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uczucia, co może powodować niedosyt uczuciowy u dzieci i brak
satysfakcji z wzajemnych kontaktów (M. Baum, 1996, s. 34).
Osamotnienie może prowadzić do choroby sierocej, która przejawia się w formie zaburzonego rozwoju fizycznego i psychicznego,
uszkodzeń neurologicznych przewlekłych chorób. Charakterystyczny jest silny głód uczuciowy w stosunku do ludzi. Dzieci w zastępczy sposób zaspokajają potrzebę kontaktu emocjonalnego przytulając
się do podłogi, ścian, zabawek itd. Pojawiają się typowe zachowania
dla alienacji, jak: kiwanie się, bezmyślne stuknie przedmiotami, rytmiczne ruchy głowy. Pojawiają się wybuchy agresji werbalnej i niewerbalnej. Ogólny rozwój umysłowy i emocjonalny oraz ogólna aktywność zostają zahamowane (K. Chrąściel, 2007, s. 33).
Według Z. Sękowskiej dominujący wpływ na przebieg rewalidacji i rozwoju dziecka ma atmosfera rodzinna, a więc poczucie
więzi, wspólnota dążeń, pozytywne wzajemne postawy, umiejętność współżycia i współdziałania (Z. Sękowska, 1995, s. 19). Właściwe relacje z osobami bliskimi zapewniają, bowiem osobie niepełnosprawnej intelektualnie stabilizację emocjonalną. ( M. Karwowska, 2007, s. 27). Niestety długotrwałe przeżywanie negatywnych emocji może powodować zaburzenie w kontaktach pomiędzy
rodzicami a dzieckiem i prowadzić do ukształtowania się niewłaściwych postaw wobec niego. Najbardziej niepożądany staje się
tzw. „wahadłowy” sposób odnoszenia się rodziców do dziecka.
Objawia się on nagłymi przejściami między nadmierną opiekuńczością a obojętnością – niekiedy wręcz odrzuceniem; kolejno staa
pobłażającowianiem
wygórowanych
wymagań
rozpieszczającym postępowaniem. Tej ostatniej postawie towarzyszy zwykle ubogi stosunek emocjonalny do dziecka, z podświadomym poczuciem winy, by w końcu próbować rekompensować to
obdarowywaniem go różnego rodzaju ekwiwalentami rzeczowymi
(J. Sowa, 2003, s. 21).
Za utrzymanie prawidłowej więzi w rodzinie odpowiedzialni
są przede wszystkim oboje rodzice (M. Chodkowska, 1995, s. 46).
Niestety jak wspomniano wcześniej w rodzinach, w których wychowuje się dziecko niepełnosprawne zazwyczaj dochodzi do
„ucieczki” ojca w alkohol lub w pracę zawodową. Brak współpracy, pomocy i wsparcia ze strony męża przy jednoczesnym obciąże813

niu żony nadmiarem obowiązków prowadzić może do rozluźnienia lub wręcz rozpadu więzi uczuciowej między małżonkami. A
przecież więź małżeńska jest pierwotna i ma dla rodziny znaczenie
podstawowe. Trwałość więzi małżeńskiej decyduje, bowiem o tym,
jak kształtują się stosunki pomiędzy rodzicami i dziećmi oraz stosunki wzajemne pomiędzy rodzeństwem (M. Chodkowska, 1991, s.
20). Młodzież posiadająca rodzinę, która akceptuje ich niepełnosprawność nie doświadcza samotności i osamotnienia.
Wnioski
Dla pełnego rozwoju młodzież potrzebuje pozytywnych uczuć
ze strony rodziny, które powodują zaspokojenie potrzeby bezpieczeństwa i miłości. Mogą być one zaspokojone gdy rodzice akceptują swoje dziecko i gdy w rodzinie panuje prawidłowa atmosfera
wychowawcza (J. Rembowski, 1979, s. 215). Dlatego rodzinna powinna dbać o więź ze swymi dziećmi, po to aby młodzież nie czuła
się osamotniona.
Poczucie osamotnienia i samotność młodzieży niepełnosprawnej, winno być niwelowane poprzez odpowiednie działania
takie jak:
- ustalenie, ukazanie i jak najszybsze diagnozowanie zmian w
funkcjonowaniu młodzieży;
- pomoc psychologiczno-pedagogiczną;
- wsparcie na terenie szkoły, internatu, domu rodzinnego;
- wprowadzenie asystenta rodziny;
- włączenie młodzieży w życie społeczne np. udział w wolontariacie;
Streszczenie
Tematem artykułu była samotność i poczucie osamotnienia
młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w rodzinie. Przedstawiono definicje niepełnosprawności intelektualnej, dokonano charakterystyki atmosfery rodzinnej. Następnie ukazano problem poczucia osamotnienia i samotności wśród młodzieży. Wskazano
wnioski dla praktyki pedagogicznej i psychologicznej.
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Summary
Loneliness and solitude of young people with intellectual disability
in the family
The subject of the article was solitude and loneliness of young
people with intellectual disability in the family. Presented the definitions of intellectual disability and made characterization of family
atmosphere. Then shown the problem of loneliness and solitude
among young people. Indicated conclusions for practice pedagogical and psychological.
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Karolina Mytkowska (UJ)

Intermedialność słowa i dźwięku
„Słowo narodziło się z dźwięku”
Fryderyk Chopin

Wstęp
Problem intermedialności1 literatury i muzyki był już wielokrotnie podejmowany przez wybitnych literaturoznawców i muzykologów, do których odwołam się w niniejszym artykule. Jak
każdy graniczny temat, budził liczne spory, ale i zachęcał do podejmowania interesującej dyskusji. Problematyka mówienia o muzyce w literaturze jest bardzo złożona, ale jednocześnie eklektyczna, gdyż czerpie impulsy metodologiczne z różnych tradycji badawczych. Jak słusznie zauważa A. Reimann, „wzajemne oświetlanie się sztuk spotyka różnego rodzaju apriorie, które często wiążą
się z próbą wyjścia poza ograniczenia konstytuujące daną dziedzinę artystyczną”2.
Muzyka już u swego zarania spleciona była ze słowem. Istnieje bowiem teoria, że powstała z prakrzyku, a później wyłaniała się
z mowy3. Towarzyszyła również procesowi przeradzania się słowa
w poezję. W drodze ewolucji obydwu tych form ekspresji artystycznej nastąpiło zróżnicowanie systemu gatunków literackich i
1 „Intermedialność [będzie to] ogół zjawisk towarzyszących zmianie medium
na przekazie komunikatów wszelkiego typu. Taka koncepcja pozwoliła nam
uwzględnić zarówno zagadnienia filmowych adaptacji literatury, wzajemnych
relacji między literaturą, sztuką i filozofią, jak również poruszyć problemy przekładu, kontaktów językowych oraz stosunków wzajemnych pomiędzy językiem
mówionym a pisanym. Jak z powyższego wynika, intermedialność odznacza się
nadzwyczaj kompleksowym charakterem, obejmującym całokształt kulturowy w
różnych jej przejawach, w szczególności dialogu interkulturowego i interakturowego. Przejawy intermedialności, jej pola działania, dotyczą i zjawisk językowych, i procesów oraz fenomenów literackich”. R. Lewicki, I. Ohnheiser, Przedmowa. Intermedialność w polu widzenia neofilologa, [w:] Intermedialność – Intermedialität, red. tychże, Lublin 2001, s. 10.
2 A. Reinmann, Muzyczny styl odbioru tekstów literackich, Poznań 2013, s. 35
3 M. Przychodzińska-Kaciczak, Zrozumieć muzykę, Warszawa 1984, s. 13.
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muzycznych. Jednakże granica oddzielająca te dwie sztuki na zawsze pozostała płynna4.
W związku z powyższym, celem niniejszego artykułu jest teoretyczna refleksja na temat korespondencji sztuk, prześledzenie
wspólnych pól łączących literaturę i muzykę oraz przywołanie
najważniejszych dyskursów toczących się wokół tego zagadnienia.
Zdaję sobie sprawę, iż pewne kwestie zostaną omówione fragmentarycznie, co wynika z obszerności problematyki powinowactwa
literatury i muzyki.
1. Literatura i muzyka
S. Żeromski napisał, że „muzyka to jest wyłom, przez który
dusza, jak więzień z więzienia, leci czasem w regiony wolności.
Muzyka – to córka wszystkich muz. Dość powiedzieć, że nie ulega
ona nigdy upadkom, jak poezja i malarstwo. Nie ma swoich odrodzeń i godzin konania – wieczna5.” Rzeczywista potęga muzyki
polega na tym, że może ona oddawać „prawdę” życia uczuciowego
w sposób, jaki jest niedostępny językowi6, ponieważ jej formy znaczące cechuje owa ambiwalencja treści, której słowa mieć nie mogą7. Muzyka „ujawnia tam, gdzie słowa zaciemniają, ponieważ
może zawierać nie tylko treść, ale i przemijającą grę treści. Może
artykułować uczucia nie wiążąc się z nimi na stałe”8.
Muzykę można zdefiniować jako dźwięki wyprodukowane
przez ludzi i wywołujące pozytywne wrażenia słuchowe ze względu na samo brzmienie, a nie przypisywane im znaczenie. Jednakże
4 E. Biłas, Muzyka, poetyka i stylistyka. Nazwy muzyczne w tytułach wierszy młodopolskich i ich wpływ na językową organizację tekstu. [w:] „Poradnik Językowy” 4
(2000), s. 40.
5 S. Żeromski, Dzienniki, t. IV, Warszawa 1953, s. 267.
6 W. Kądziołka, Język w służbie społeczeństwa, [w:] Otwarte usta: prawda czy
fałsz?, red. J. Zimny, Stalowa Wola 2014, s. 9–24.
7 Liryka to jeden z trzech podstawowych gatunków literackich, obejmujący
utwory, których domenę tematyczną stanowią przede wszystkim wewnętrzne
przeżycia, doznania, emocje i przekonania jednostki przekazywane za pośrednictwem wypowiedzi monologicznej o silnym nacechowaniu subiektywnym, podporządkowanej funkcji ekspresywnej.
8 S. K. Langer, Nowy sens filozofii. Rozważania o symbolach myśli, obrzędu i sztuki, tł. A. H. Bogucka, Warszawa 1976, s. 358.
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pierwsza część definicji wyklucza świst wiatru i śpiew ptaków, a
druga – mowę, chociaż nierzadko mówimy o „muzycznych” właściwościach poezji czy recytacji9. Muzyka to sztuka, której tworzywem są percypowane przez ludzi dźwięki, wytwarzane przez nich
głosem i/lub za pomocą instrumentów muzycznych. Chociaż jest
rodzajem komunikacji interpersonalnej, jeśli nie jest związana z
jakimś przekazem słownym, na ogół nie niesie takich informacji,
jakie niesie np. mowa ludzka10.
Samo pojęcie „muzyka” przechodziło w swej historii różne koleje.
W języku greckim oznaczało np. wszelką czynność, proces wykonywania, któremu patronowały muzy. W porównaniu z dzisiejszym jego
rozumieniem, pojęcie to obejmowało zatem o wiele szerszy zakres zjawisk, nie ograniczając się jedynie do sztuki dźwięków. Dawne, pierwotne znaczenie ulotniło się z powszechnej świadomości językowej.
Dziś pod pojęciem muzyki rozumiemy najczęściej złożone konfiguracje
dźwiękowe11, ujęte w gęstą sieć powiązań rytmicznych i harmoniczN. Cook, Muzyka, tł. M. Łuczak, Warszawa 2000, s. 14.
Muzyka. [w:] Encyklopedia PWN, red. B. Kaczorowski, Warszawa 2007, s. 508.
11 „Pierwsza kompleksowa próba opisu w literaturze grupy jednostek nazywających dźwięki (ze szczególnym uwzględnieniem tzw. odgłosów) to podział
E. Kozarzewskiej. Uwzględnione są w nim rzeczowniki, ale w poniższych przykładach znajdują się prawie wyłącznie czasowniki, aby móc porównać tę propozycję typologii z późniejszymi, operującymi na czasownikach brzmienia. Przywołany podział wygląda następująco: nazwy niekonotujące agensa (niezawierające informacji o źródle), por. echo, hałasować, dudnić; nazwy konotujące agensa
(sprawcę): żywotnego (osobę lub zwierzę), por. kwilić, tupotać; nieżywotnego
(odgłosy): odgłosy uderzania twardych powierzchni o podłoże lub przedmiotów
o siebie, por. stukotać, łomotać, kołatać, pukać, klepać; odgłosy uderzania o siebie lub potrącanie przedmiotów szklanych lub metalowych, por. brzękać, szczękać; odgłosy uderzania stóp i kopyt o podłoże, por. tupotać, tętent, człapać; odgłosy odsuwania, rozsypywania, zderzania przedmiotów ciężkich, por. łoskotać,
grzechotać; odgłosy ruchu cieczy, por. pluskać, chlustać, gulgotać, kapać; odgłosy wydawane przez płaszczyzny poruszające się na wietrze, por. trzepotać, łopotać, furkotać; odgłosy wydawane przez maszyny i urządzenia, por. cykotać, tykotać, turkotać, warkotać; odgłosy tarcia, por. szorować, szurać, zgrzytać, skrzypieć, chrobotać; odgłosy łamania, pękania, kruszenia, por. chrupotać, chrzęstać,
trzaskać. Z kolei cechy dźwięków, które są określane przy użyciu przymiotników, to m.in.: duże natężenie: głośny, wielki, potężny, ogromny, gwałtowny,
straszny, straszliwy, ogłuszający, nieznośny (hałas), potworny (hałas);
9

10
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nych, niosące ze sobą rozmaite momenty niedźwiękowej natury (tempo, ekspresję, znaczenie itp.)12.
Muzyka to sztuka organizacji dźwięków oraz szmerów w czasie i ewentualnie w przestrzeni. Powszechnie uważa się, że tworzywem muzyki są dźwięki (o określonej akustycznie wysokości
brzmienia, czasie trwania, natężeniu i barwie) oraz szmery (o niedającej się określić częstotliwości drgań tonu podstawowego).
Kształt każdego utworu muzycznego jest kombinacją elementów
muzycznych13: melodii (przebiegu zmian wysokości dźwięków),
harmonii (współbrzmienia dźwięków), rytmu i metrum (określających przebieg muzyki w czasie), dynamiki (zmian głośności), agogiki (zmian tempa), artykulacji (sposobu wydobywania dźwięków),
barwy dźwięku (zależnej głównie od instrumentu) i cech budowy
formalnej. Początkowo śpiew i gra – podobnie jak taniec – towarzyszyły obrzędom i pomagały we wspólnej pracy. W miarę wzrostu
potrzeb estetycznych człowieka, muzyka stawała się wyrazem jego
uczuć, oprawą ceremonii religijnych i świeckich, aż wreszcie stała
się rozrywką. Od czasów Pitagorasa uznawano ją na najwspanial• małe natężenie: cichy, słaby, niewyraźny, łagodny, miękki, delikatny;
zmiana stopnia natężenia: stłumiony, przytłumiony, stłumiony, bezgłośny; wysoki dźwięk: wysoki, cienki, piskliwy, ostry; niski dźwięk: niski, gruby, ciężki,
głuchy, basowy; długotrwałość: ciągły, nieustanny, nieprzerwany, monotonny;
krótki dźwięk: przerywany, urywany, krótkotrwały; regularność przebiegu:
równomierny, miarowy, regularny, rytmiczny; negatywna ocena: nagły
(wrzask), złowrogie (krakanie), groźny (terkot); pozytywna ocena: miły, radosny,
kojący, skoczny; źródło: dziecięca (wrzawa), wróbli (szczebiot), kobiecy (głos)”.
E. Kozarzewska, Grupy semantyczne nazw dźwięków w języku polskim, „Poradnik
Językowy”, 5 (1976), s. 239–247; S. Żurowski, Klasyfikacja nazw dźwięków,
http://sensualnosc.ibl.waw.pl/pl/articles/klasyfikacje-nazw-dzwiekow-179/ stan z dnia: 24.11.2014; S. Żurowski, Przymiotniki określające cechy dźwięków,
http://sensualnosc.ibl.waw.pl/pl/articles/przymiotniki-okreslajace-cechydzwiekow-181/ - stan z dnia: 20.11.2014.
12 J. Skarbowski, O zjawisku muzyczności. [w:] Filozofia muzyki, red. K. Guczalski, Kraków 2003, s. 201.
13 „Przyjęcie, że skala muzyczna to „słowo” muzyki, harmonia - jej » gramatyka«, a rozwinięcie tematyczne – składnia, byłoby bezużyteczną alegorią,
dźwiękom bowiem brakuje tej właśnie cechy, która wyróżnia słowo od zwykłego
dźwięku: stałej konotacji czy »słownikowego znaczenia«”. S. K. Langer, Nowy
sens…, dz. cyt., s. 338-339.
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szą ze sztuk dowodząc, że matematyczne wzory, którymi opisywać
można dźwięki i ich wzajemne zależności, są odbiciem reakcji duchowych człowieka i harmonii wszechświata14.
Zdaniem Schopenhauera muzyka to „cudowna sztuka dźwięków, sztuka tak wielka, tak niezwykle wspaniała, która bezpośrednio działa na najgłębsze doznania człowieka, będąc zarazem całkowicie i dogłębnie zrozumiałą przez duszę. Dzieje się tak, ponieważ w estetycznym przeżywaniu muzyki do bezpośredniego głosu
i wyrazu dochodzi najgłębsza istota człowieka, odkrywając jego
wolicjonalną intymność”15. Muzyka jest pojęciem, którego objaśnienie, zredukowane do wyznaczenia cech wystarczających i koniecznych nazw służących do jego wyrażania i określenia jest trudne. Kłopotliwe jest już poszukiwanie tych cech wystarczających, bo
spotkanie ze sztuką dźwięków to złożone przeżycie estetyczne,
które dostarcza wzruszeń, rozwija wyobraźnię, wzbogaca poprzez
doznawanie piękna itp. Odbiór muzyki – jako zjawiska z innego
poziomu niż język werbalny – może się na poziomie przeżywania
emocji zatrzymać, ale może również w słuchaczu wyzwolić pragnienie zrozumienia istoty tej formy sztuki. Taka potrzeba, związana powszechnością muzyki i z ogromną rolą, jaką odgrywała i
odgrywa zarówno w życiu jednostki, jak i zbiorowości ludzkich
wszystkich epok i kultur, popycha ludzi do szukania najbardziej
adekwatnej definicji muzyki16. Muzyka traktowana jako język, została podporządkowana prawidłom gramatyki, retoryki i poetyki17.
Dokonując podziału słów na części mowy, gramatyka zaklasyfikowała wyraz „muzyka” do rzeczowników nieżywotnych. „Muzyczność” jest, w przeciwieństwie do rzeczowników zmysłowych,
rzeczownikiem umysłowym, tzn. takim, który nazywa przedmiot
niedostępny dla zmysłów, a tylko pomyślany i tylko przez umysł
poznawalny. „Muzyczność” w ujęciu realistycznym jest sprawą
Słownik muzyki, red. W. Marchwica, Kraków 2006, s. 187-188.
A. Lorenz, Metafizyka muzyki Schopenhauera a muzyka Beethovena. [w:] Filozofia muzyki, red. K. Guczalski, Kraków 2003, s. 282-283.
16 E. Biłas-Pleszak, Język a muzyka. Lingwistyczne aspekty związków intersemiotycznych, Katowice 2005, s. 7-8.
17 Por. R. J. Wieczorek, Ut cantus consonet verbis. Związki muzyki ze słowem we
włoskiej refleksji muzycznej XVI wieku, Poznań 1995.
14
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istnienia przedmiotów idealnych, które funkcjonują jedynie w myśli, a nie występują realnie w rzeczywistości18.
Michał Bristiger podkreśla, że muzyka jest nieokreślona, a
słowo19 jest pojęciowo uchwytne20. Można uznać, że muzyka różni
się od języka tym, że będąc symbolem przedstawieniowym bardziej adekwatnie potrafi oddać nasze życie emocjonalne. Porównanie symbolicznych możliwości języka i muzyki prowadzi do
stwierdzenia, że znaki językowe są nośnikiem myśli, a znaki muzyczne – nośnikiem uczuć. W romantyzmie zależność tę wyraził
niemiecki poeta W. H. Wackenroder twierdząc, że, „żaden ludzki
kunszt nie zdoła słowami przedstawić przepływu strumienia tak,
jak jawi się on naszym oczom, wraz z tysiącem poszczególnych,
gładkich i postrzępionych, burzących się i pieniących fal – język
może zmiany zaledwie wyliczyć i nazwać, ale nie może przedstawić nam naocznie łączących się w przemianach kropli. Język wylicza, nazywa i opisuje jego przemiany w obcym tworzywie – muzyka sama przedstawia nam go w jego przepływie”21.
Nie każda poezja jest gotowa do podjęcia dialogu ze znaczeniami, jakie kształtują się w tradycyjnym systemie dur – mol22. A.
Barańczak zauważyła, że teza o „nieprzekładalności” muzyki na
jakikolwiek inny system znaków „jest nie tyle stwierdzeniem
obiektywnego stanu rzeczy, ile pewnego rodzaju reakcją obronną i
próbą odcięcia się od, z jednej strony, interpretacji zbyt mglistych i
impresyjnych, z drugiej zaś od interpretacji trywialnie jednoznacznych.23” Jednakże M Głowiński24 zaznacza, że umuzycznienie literatury jest konsekwencją dążenia do takiego kształtowania języka,

J. Skarbowski, O zjawisku muzyczności…, dz. cyt., s. 201-202.
Zob. także: W. Kądziołka, Polisemia jako klucz do estymy logosu, „Studia nad
Rodziną”, (28-29) 2011/Rok XV, s. 253–271.
20 M. Bristiger, Związki muzyki ze słowem. Z zagadnień analizy muzycznej, Warszawa 1986, s. 13.
21 E. Biłas-Pleszak, Język a muzyka…, dz. cyt., s. 25-26.
22 E. Balcerzan, Przez znaki, Poznań 1972, s. 294.
23 A. Barańczak, Poetycka muzykologia, „Teksty” 3(1973), s. 109.
24 M. Głowiński, Literatura a muzyka. [w:] Słownik literatury polskiej XX wieku,
red. M. Głowiński [i in.],Wrocław 1991, s. 549.
18
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by działał sposobami pozaracjonalnymi, umożliwiając „pozakodową komunikację”.
Elementem łączącym muzykę i poezję jest zjawisko rytmu.
Rytmiczność wiersza kształtują zarówno czynniki unormowanego
rozwoju wypowiedzi (metrum), jak i niemetryczne zjawiska swobodnej realizacji językowej. Poczucie rytmiczności rodzi się nie tylko z metrycznego uszeregowania jednostek wiersza, czyli wyrazów, ale też z wzajemnego stosunku reguł metrycznych do składniowych. Wspólne pole muzyki i poezji zawęża się także przy
omawianiu pauz i tempa, a przede wszystkim – przy intonacji, w
muzyce określanej terminem dynamika. Kompozycyjna funkcja
intonacyjnego falowania utworu we współgraniu z poszczególnymi etapami jego wątku lirycznego staje się decydująca dla wyznaczenia właściwego udziału linii „melodycznej” danego wiersza we
współdziałaniu wszystkich czynników jego wymowności poetyckiej25.
Samogłoski i spółgłoski dźwięczne posiadają wszystkie cechy
dźwięku przez: wysokość, natężenie, czas trwania i barwę, dlatego
też stwarzają element kolorystyczny zwiększający możliwości uzyskania różnorodnych efektów brzmieniowych. Wielu poetów
wskazuje na muzykę jako na element poprzedzający artykulację
słowną utworu poetyckiego26. Warto uświadomić sobie, że dźwięki
kompozycji muzycznej są ulotne tak jak słowa literatury mówionej.
Najstarsze dzieła obydwu sztuk zginęły w pomroce dziejów i uległy zapomnieniu. Wynalezienie sposobów utrwalania słowa mówionego i dźwięku muzycznego było przełomem w rozwoju obydwu sztuk, gdyż umożliwiało im trwanie niezależnie od istnienia
autora czy wykonawcy. Najstarszy system zapisywania mowy powstał w sumeryjskiej kulturze Mezopotamii (ok. 3200-3000 lat
p.n.e.). Z zapisem dźwięków także usiłowano się uporać już w starożytności. Niestety, poszukiwania te nie doprowadziły do stałych
25 Cz. Zgorzelski, Elementy „muzyczności” w poezji lirycznej. [w:] Muzyka w literaturze. Antologia polskich studiów powojennych, red A. Hejmej, Kraków 2002, s. 79-100.
26 M. Podraza-Kwiatkowska, O muzycznej i nie muzycznej koncepcji poezji. [w:]
Muzyka w literaturze. Antologia polskich studiów powojennych, red. A. Hejmej, Kraków 2002, s. 45.
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rezultatów i do naszych czasów nie zachowały się żadne ówczesne
dzieła muzyczne. Współczesna notacja zaczęła się formować w
średniowieczu, a ukształtowała się ok. XVII-XVIII27 w. Muzyka
pierwotna jest jednością słowa, akcentu muzycznego i naśladującego gestu28.
Tworzywo pisarza i kompozytora wykazuje podobieństwo nie
tylko w zakresie odbioru, ale też i jego właściwości. Pierwszy artysta para się dźwiękami słów, drugi – dźwiękami muzycznymi.
Źródłem brzmień języka jest głos, muzyki zaś zarówno głos, jak i
instrument muzyczny. Wspólny zaś dla obydwu dziedzin jest receptor – zmysł słuchu. Steven Brown, opisując cechy hipotetycznego prekursora języka i muzyki, zwanego muzyjęzykiem, sugeruje, że
muzyczny jak i językowy system fonologiczny wywodzi się od
wspólnego przodka. Rola tego prekursora prawdopodobnie obejmowała komunikowanie zarówno informacji dotyczących świata
zewnętrznego, jak i wewnętrznego stanu emocjonalnego nadawcy.
O ile jednak rozwój języka poszedł drogą precyzowania komunikacji znaczeń referencjalnych, o tyle muzyce mogła zostać przypisana
rola komunikowania i wywoływania stanów emocjonalnych29. Muzyka stała się inspiracją dla poetyckiej formy. Literatura i muzyka
to dziedziny twórczości odwołujące się do zmysłu słuchu. Obydwie oddziałują na nas odmiennymi bodźcami akustycznymi: literatura – dźwiękiem słów, muzyka – dźwiękiem śpiewu i instrumentu30. Jednakże, jak słusznie zaznacza G. W. F. Hegel, muzykę
łączy pokrewieństwo z poezją, gdyż obydwie te sztuki posługują
się tym samym zmysłowym materiałem, jakim jest dźwięk31. R.
Barthes32 zauważa, iż „w sztuce artykulacji język pojmowany błędA. Biała, Literatura i muzyka..., dz. cyt., s. 139.
E. Fischer, O potrzebie sztuki, tł. M. Ogórek, Warszawa 1961, s. 30.
29 M. Grajter, Spór o językowy charakter muzyki – kilka refleksji. [w:] Sztuki nie sposób
tworzyć ex nihil, red. O. Hans, E. Kowalska-Zając, M. Szoka, Łódź 2006, s. 84.
30 A. Biała, Literatura i muzyka. Korespondencja sztuk, Warszawa – Bielsko-Biała
2011, s. 101.
31 G. W. F. Hegel, Wykłady o estetyce, t. III, tł. J. Grabowski, A. Landman, Warszawa 1967, s. 171-172.
32 R. Barthes, Muzyka, głos, język, tłum. K. Kłosiński, „Pamiętnik Literacki”
2(1999), s. 8.
27
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nie jako nieco kiczowate zainscenizowanie sensu, wdziera się w
muzykę, przerywając jej w niewłaściwym momencie, nie w porę:
język pcha się do przodu jak natręt, muzyczny zawalidroga; w
sztuce wymowy przeciwnie – muzyka wchodzi w język i odnajduje
w nim to, co muzyczne, miłosne”.
B. Pociej33 zauważa, iż w czasach starożytnych i wczesnośredniowiecznych poezję i muzykę można było traktować jako siostry
bliźniacze szczególnie ze sobą związane. Przez długi czas były nierozłączne i wzajemnie uwarunkowane w swojej egzystencji.
Słowo i muzyka spotykają się na wspólnym polu, któremu S.
Żurowski34 poświęca dużo uwagi w artykule Czasowniki brzmienia.
Wspomnianą wspólną płaszczyzną jest właśnie brzmienie rozumiane jako opisowy czasownik percepcyjny35. Stanowiąc powszechnie
akceptowany chwyt retoryczno-stylistyczny, metaforyka muzyczno-akustyczna jest niebywale nieprecyzyjnym środkiem służącym
opisowi literaturoznawczemu. Jednocześnie właśnie w terminologii
muzycznej można doszukiwać się źródeł dla przyszłych terminów
służących opisowi literackiej fonosfery. Jedną z takich propozycji
mogą być terminy z zakresu dynamiki muzycznej, np. crescendo
czy diminuendo, użyte w celu charakterystyki literackich opisów
zmieniających natężenie dźwięków36.
Muzyczność i poetyczność są kategoriami występującymi zarówno w muzyce, poezji, jak i w rzeczywistym świecie. Są zjawiskami, na które natrafia człowiek stykający się ze światem zewnętrznym, są także swoistą realnością występującą najpełniej w
utworach muzycznych i poetyckich. Jakości istotne tych kategorii,
zakres występowania i ilościowe ich składniki są w różnych przypadkach bardzo nieraz odmienne, objawiając się raz w całej swej
muzycznej i poetyckiej pełni, innym razem zaledwie przeświecając
B. Pociej, O muzyczności poezji polskiej (I). [w:] „Wychowanie Muzyczne w
Szkole”, 1 (2000), s. 3.
34
S.
Żurowski,
Czasowniki
brzmienia,
http://sensualnosc.ibl.waw.pl/pl/articles/czasowniki-brzmienia-172/- 20.11.2014.
35 Tamże.
36 P. Kierzek-Trzeciak, Audialna terminologia literaturoznawcza. [w:]
http://sensualnosc.ibl.waw.pl/pl/articles/audialna-terminologialiteraturoznawcza-31/ - stan z dnia: 24.11.2014.
33
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nad chaosem i nieuporządkowaniem dźwiękowym i warstwą
słowną. Muzyczność i poetyczność są jednak zawsze, jeśli już występują, wartością najwyższą, estetycznie najbardziej poruszające,
nadającą zarówno uniwersum akustycznemu świata, przyrodzie,
jak muzyce i poezji, ich najistotniejsze głębie i niejako ponadfizyczne doniosłości37.
2. Refleksja o korespondencji sztuk
Refleksja na temat pokrewieństw, powinowactw i korespondencji sztuk na stosunkowo krótką tradycję, ponieważ mogła się
ona narodzić dopiero na gruncie ich naukowego opisu jako odrębnych porządków. Takim momentem historycznym było powstanie
w XVIII wieku estetyki jako teoretycznego dyskursu o sztuce, choć
już od renesansu trwała rywalizacja między sztukami pięknymi i
miano sztuki paradygmatycznej (paragone)38. Utrwalenie w świadomości estetycznej odrębności sztuk spowodowało, że zjawiska
synkretyczne traktowano jako rezultat połączenia lub syntezy niezależnie od tradycji, w jakieś powstawały39.
Odmiennym, rozwijającym się równocześnie poglądem był
romantyczny projekt Gesamtkunstwerk40, a jego kontynuacją – modernistyczne poglądy awangardowe, podkreślające programowo
transgresyjny i autorefleksyjny charakter ekspresji artystycznej41.
Odpowiedzią na te tendencje stała się na początku XX wieku
idea Wechselseitige erhellung der Künste, która, odwołując się do metafory oświetlenia, zapoczątkowała poszukiwanie inspiracji meto-

J. Skarbowski, O zjawisku muzyczności…, dz. cyt., s. 198.
Por: L. da Vinci, Traktat o malarstwie, przekł. M. Rzepińska, Gdańsk 2006, s.
107-146.
39 M. Wasilewska-Chmura, Przestrzeń intermedialna literatury i muzyki. Muzyka
jako model i tworzywo w szwedzkiej poezji późnego modernizmu i neoawangardy, Kraków 2011, s. 19-20.
40 Gesamtkunstwerk - idealne, „totalne dzieło sztuki”, tzn. angażujące w swój
obręb wszelkie możliwe dziedziny artystyczne: poezję, muzykę, śpiew, (rzadziej)
taniec, ruch sceniczny, dekoracje, stroje, grę świateł etc., w możliwie najbogatszej
i szczególnie spójnej postaci.
41 Zob. W. Wolf, The Musicalization of Fiction: A Study in the Theory and History
of Intermediality, Amsterdam – Atlanta 1999, s. 48-49.
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dologicznych dla literaturoznawstwa w teorii sztuki42. Perspektywa wzajemnego oświetlania się sztuk nie podważała autonomii
poszczególnych dyscyplin, lecz była wyrazem poszukiwań bardziej
uniwersalnego teoretycznego dyskursu, który dzięki zapożyczeniom terminologicznym miał odkrywać prawidłowości rozwoju
sztuk niezależnie od ich materiałowych uwarunkowań43.
Od czasów Lessinga podstawą pokrewieństwa muzyki i literatury był ich brzmieniowy charakter oraz wymiar czasowy – dynamiczny, w odróżnieniu od sztuk przestrzennych44. Literaturę traktowano więc jako następstwo znaków akustycznych. W koncepcji
W. Adorno stanowi to także podstawę podobieństwa muzyki i języka: „jest podobna do języka jako czasowe następstwo artykułowanych brzmień, które są czymś więcej niż brzmieniem45”.
Semiotyka potwierdza różnice między systemami znakowymi
muzyki i języka: znaki języka odsyłają do rzeczywistości pozajęzykowej przez referencję, natomiast znaki muzyczne nie tworzą systemu46. Odpowiednikami znaku językowego i jego znaczenia jest w
muzyce znak akustyczny i jego funkcja rozumiana jako znaczenie
w strukturze syntaktycznej. Jak zaznaczał Benveniste, muzyka ma
mocną gramatykę i jednostki pozbawione mocy semantycznej, a ich
znaczenie jest ulokowane w konkretnych formach47. Podobnie Leonard B. Meyer dostrzega pokrewieństwo sztuk w ich specyficznej
strukturze znakowej, łącząc muzykę i literaturę modusem struktury syntaktycznej i związku z czasowością48.
Lawrence Kramer sądzi, iż muzyka i poezja mają te same nieświadome źródła, a różnią się one jedynie pod względem środków
T. Wallis określił paradygmat „wzajemnego oświetlania się sztuk” jako rozumienie gatunku sztuki przez konfrontację z innymi. T. Wallis, Sztuki i znaki.
Pisma semiotyczne, Warszawa 1983, s. 11.
43 Por. H. Wölfflin, Podstawowe pojęcia historii sztuki. Problem rozwoju stylu w
sztuce nowożytnej, przeł. D. Hanulanka, Wrocław 1962.
44 R. Jakobson, O stosunku między znakami wizualnymi i audytywnymi, tł. M.
Głowiński. [w:] Wybór pism, red. M. Mayen, Warszawa 1989. s. 83.
45 Cyt. za: M. Wasilewska-Chmura, Przestrzeń intermedialna…, dz. cyt., s. 60.
46 Tamże.
47 Tamże.
48 Tamże.
42
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reprezentacji pierwotnego stanu wyobraźni49. Asymetrię relacji semiotycznych miedzy muzyką a poezją akcentuje również Elisabeth
McCombie, odnajdując pole jednolitego dyskursu w idei przekładu, w którym chodzi o ekwiwalencję dwóch systemów semiotycznych, lecz o możliwość wyrażania kompleksowych struktur i wzorów jednej sztuki przez drugą50. Jako wspólną płaszczyznę rozpatrywania muzyki i poezji proponuje ona trójwymiarowe asymetryczne przestrzenie, które konstytuują się z elementów semantycznych, wizualnych i audytywnych; zarówno muzyka, jak i poezja mogą się tu spotkać na własnych warunkach, tj. w różnych
formach51.
Z punktu widzenia związków słowa z muzyką panem było
słowo. Ono dyktowało muzyce swe prawa, nadając formę rytmiczną uwarunkowaną iloczynem sylab52. Umuzycznienie literatury jest konsekwencją dążenia do takiego kształtowania języka, by
działał sposobami pozaracjonalnymi, umożliwiając „pozakodową
komunikację”53.
Problematyką związku literatury i muzyki zajął się W. Wirpsza54. Tematem jego eseju są wzajemne związki sztuki literackiej i
muzycznej. Autor twierdzi, iż obie dziedziny rozwijały się od
swych początków we wzajemnym związku. Słowo i dźwięk były
związane przede wszystkim w pieśni śpiewanej, ale akompaniament muzyczny towarzyszył także recytacji utworów literackich.
Jednak teza ta zaczyna być doceniania w ostatnich latach. Na początku, problematyka łączenia literatury i muzyki spotkała się z
licznymi kontrowersjami. Warto przywołać dyskurs, który miał
miejsce na przestrzeni lat prezentujący argumentację obu stron.
Tadeusz Peiper w roku 1935 pisał: „Przeróżne czynniki, których wyliczenie pozostawiam innym, sprawiły, że poezję łączono
ściśle z muzyką i kazano jej znosić wpływy muzyki. Nieraz wpłyPor. L. Kramer, Music as Cultural Practice, Los Angeles 1990.
M. Wasilewska-Chmura, Przestrzeń intermedialna…, dz. cyt., s. 61.
51 Tamże, s. 61-62.
52 B. Horowicz, Teatr operowy, Warszawa 1963, s. 24.
53 M. Głowiński, Literatura a muzyka. [w:] Słownik literatury…, dz. cyt., s. 549.
54 W. Wirpsza, Poezja a muzyka. [w:] Ruchome granice. Studia i szkice, red. M.
Grześczak, Gdynia 1968, s. 175-182.
49
50
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wy te były lichego gatunku”55. Twierdził, że niektórym elementom
rytmicznym zbyt łatwo przypisuje się proweniencję muzyczną.
„Antymuzyczność” poglądów Peipera była bezpośrednią konsekwencją programu Awangardy Krakowskiej56.
Bardzo ważne dla ustalenia teoretycznych podstaw badań nad
związkami literatury muzyki były prace Tadeusza Szulca. Podjął
się on próby oczyszczenia „zachwaszczonego pseudomuzkoogicznymi i pseudoliterackimi banałami57” terenu rozważań58. Odrzucił
tzw. muzyczność dzieła literackiego twierdząc, iż opiera się ona na
relacji między głoskami, które niewiele mają wspólnego z muzyką.
Szulc podkreślał, że błędne jest wskazywanie w utworach literackich funkcji wywoływania przeżyć muzycznych. Twierdził natomiast, iż odbiorca może usłyszeć lub współtworzyć wraz z autorem
utwór muzyczny w przypadku, gdy autor powołuje się na konkretny utwór muzyczny lub gdy wskazuje na pewne dźwięki. W
1937 roku T. Szulc wydał książkę pt. Muzyka w dziele literackim, w
której podsumowuje swoje poglądy na temat związku muzyki i
literatury. Zadaje tam pytanie, w którym potwierdza swoje stanowisko: „czy słuszne jest doszukiwanie się muzycznych dyrektyw w
dziele literackim, będącym artystycznym przedmiotem. […] Czy
więc istnieją w dziele literackim obiektywne i istotne warunki dla
realizacji estetycznego przedmiotu muzycznego i czy wobec tego
mogą doznania estetyczne wywoływane działaniem utworu literackiego posiadać jakikolwiek charakter doznań muzycznych”59.
Kolejnym głosem w dyskusji dotyczącej związków poezji i
muzyki był artykuł Konrada Górskiego z 1952 roku, w którym zaznacza, iż „w świadomości poetów romantycznych muzyk urasta

T. Peiper, O dźwięczności i rytmiczności, „Pion” 21(1935), s. 2.
„Program dwudziestolecia międzywojennego w miejsce nastroju i nieokreślonej atmosfery głosił chwałę konkretu, a w zakresie języka poetyckiego fascynował się językiem mówionym”. J. Opalski, O sposobach istnienia utworu muzycznego w dziele literackim. [w:] Pogranicza i korespondencje sztuk, red. T. Cieślikowska,
J. Sławiński, Wrocław [etc.] 1980, s. 52.
57 Tamże, s. 53.
58 T. Szulc, Muzyka w dziele literackim, „Pion” 28(1935), s. 2-3.
59 Tamże, s. 3.
55
56
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do symbolu największego artysty60”. Autor zaznacza dalej: „zasugerowanie słowem wrażeń muzycznych jest możliwe i osiąga nieraz bardzo wysoki stopień artystycznego efektu61”.
Rok 1995 przyniósł rozprawę Tadeusza Makowieckiego, której
wstępny rozdział został poświęcony relacjom muzyki i literatury.
Autor przedstawia następujące poglądy:
„1. Istnieją związki między obu sztukami.
2. Istnieją liczne i bardzo różnorodne typy i rodzaje tych
związków,
3. Istnieje potrzeba ich naukowego poznania,
4. Istnieje możliwość ich poznania62”.
Jak wynika z przywołanego fragmentu książki, Makowiecki
jest przekonany o możliwości istnienia oraz potrzebie badania relacji łączących literaturę i muzykę. Problematyką tą zajął się także
Mieczysław Wallis63, który podjął się próby ustalenia nowych klasyfikacji, różnych od tradycyjnego podziału na sztuki semantyczne
i asemantyczne.
Muzyczno-literackie filiacje porządkuje rozprawa A. Hejmeja,64
Muzyczność dzieła literackiego. Jak słusznie zauważa A. Reinmann65, jest
on „na gruncie polskiej literatury prekursorem, który wraża myśl zachodnioeuropejskich naukowców”. Badacz66 wyróżnił trzy płaszczyzny, o których można mówić w przypadku związków poezji i muzyki. Pierwsza związana jest z warstwą brzmieniową języka, druga dotyczy literackiej prezentacji dzieła literackiego, natomiast trzecia dotyczy strukturalnych powiązań między literaturą o formą muzyczną.
Przywołany autor67 powołuje się na typologie Schera68, opierającą się
K. Górski, Muzyka w opisie literackim, „Życie i myśl”, 1/6(1952), s. 92.
Tamże, s. 109.
62 T. Makowiecki, Muzyka w twórczości Wyspiańskiego, Toruń 1955, s. 2.
63 M. Wallis, Świat sztuki i znaków, „Estetyka” 1961, s. 39-40.
64 A. Hejmej, Muzyczność dzieła literackiego, Wrocław 2002.
65 A. Reinmann, Muzyczny styl…, dz. cyt., s. 44.
66 A. Hejmej, Muzyczność dzieła literackiego…, dz. cyt., s. 53-67.
67 Tamże.
68 „Steven Paul Scher - w uniwersalnym modelu badań muzyczno-literackich
[…] uwzględnia trzy zasadnicze możliwości związków literatury i muzyki, tzn.
przypadki literatury w muzyce (m.in. muzyka programowa), muzyki i literatury
(muzyka wokalna) oraz muzyki w literaturze (ukształtowanie warstwy brzmie60
61
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na potrójnych układach konfiguracyjnych muzyki i literatury. Omawia także założenia intermedialności według Wolfa: „Efektem porządkowania zagadnień jest schemat relacji intermedialnych, w którym intermedialność podzielona zostaje na dwa zasadnicze typy, intermedialność „wewnątrzkompozycyjną” [„extracompositional intermediality”] oraz „zewnątrzkompozycyjną” [„intracompositional intermediality”]. Realizacje, które umieszcza się w obrębie pierwszego typu, stają
się przykładem albo transmedialności (np. wariacyjność, pewne motywy czy też przetworzenia tematyczne wspólne dla literatury, sztuk
wizualnych, opery, filmu itd.), albo transpozycji intermedialnej (przekształcenia w rodzaju adaptacji filmowej, wystawienia scenicznego).
Z kolei realizacje w obrębie drugiego typu intermedialności uznawane są bądź za przykłady multimedialności (np. muzyka wokalna,
opera, balet, film dźwiękowy), bądź za przykłady odniesienia intermedialnego (np. tematyzacja muzyki w literaturze)”69.
Przywołane przeze mnie najważniejsze sądy i teorie podejmujące problematykę związku poezji i muzyki w badaniach interdyscyplinarnych pozwalają wywnioskować, iż o ile na początku podchodzono ostrożnie do koncepcji powiązań słowno-muzycznych, w
miarę upływu lat coraz częściej można znaleźć przychylne ku temu
opinie. Rozwinięcie teorii semiotycznych znacznie usprawniło prace badawcze, gdyż na ich bazie można stworzyć nowe instrumentarium.
Podsumowanie
Dźwięki, zjawiska audialne, doświadczenia słuchowe towarzyszą literaturze od chwili jej powstania. Próby oddania w słowie
wrażeń audialnych pojawiają się zarówno w literaturze oralnej, jak

niowej tekstu – muzyka słów, tematyzowanie muzyki – muzyka werbalna, wykorzystywanie schematów i technik muzycznych w kreowaniu konstrukcji
utworów literackich – struktury i techniki muzyczne)”. A. Hejmej, Komparatystyka. Studia literackie – studia kulturowe, Kraków 2013, s. 39.
69 A. Hejmej, Muzyka w literaturze. Perspektywy komparatystyki interdyscyplinarnej, Kraków 2012, s. 32-33.
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i tej przeznaczonej do cichego czytania70. Pisarz dysponuje wieloma
środkami umożliwiającymi „umuzycznienie” dzieła poetyckiego
na różnych płaszczyznach językowych, wersyfikacyjnych czy też
kompozycyjnych.
W niniejszej pracy starałam się ukazać wspólne pola literatury
i muzyki powołując się na dostępne badania. Według mnie, granica
dzieląca te dwie sztuki jest bardzo ruchoma. Najnowsze studia coraz częściej wskazują na podobieństwa, jakimi dysponuje słowo i
dźwięk.
Na zakończenie warto przytoczyć fragment książki Jamie Jamesa71 pt. Muzyka sfer. Autor bowiem napisał tam następujące słowa:
„Próbowałem […] ukazać […] wspólny obraz muzyki i nauki, poczynając od zarania zachodniej cywilizacji – kiedy obie dziedziny utożsamiano z sobą tak dalece, że napomknięcie o jakiejś istotnej różnicy
między nimi uchodziłoby za ignorancję – aż po dzień dzisiejszy, gdy
ktoś sugerujący, iż muzyka i nauka mają z sobą coś wspólnego naraża
się na to, że jedna strona nazwie go filistrem, druga zaś dyletantem,
obie zaś strony uznają go za » popularyzatora«”.
Streszczenie
Niniejszy artykuł jest kolejnym głosem w dyskusji dotyczącej
intermedialności słowa i dźwięku. Ma charakter teoretyczny. Autorka odwołuje się do badań z zakresu komparatystyki interdyscyplinarnej, przywołuje sądy i teorie podejmujące problematykę
związku poezji i muzyki oraz stara się wykazać, jak niewielka granica oddziela te dwie sztuki. Artykuł stanowi pretekst do przywołania wspólnych pól słowa i dźwięku, dając jasne stanowisko, za
którym opowiada się autorka.
Słowa kluczowe: muzyka, poezja, słowo, dźwięk, intermedialność

70
P.
Kierzek-Trzeciak,
Literackie
reprezentacje
dźwięku.
http://sensualnosc.ibl.waw.pl/pl/articles/literackie-reprezentacje-dzwieku-34/
- stan z dnia: 20.11.2014.
71 J. James, Muzyka sfer, przeł. M. Godyń, Kraków 1996, s. 7.
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Summary
This article is another voice in the debate on intermedia word
and sound. It is only theoretical. The author refers to studies in the
field of comparative interdisciplinary, evokes the courts and theories addressing the problem of relationship of poetry and music,
and tries to show how a small border separates these two pieces.
The article is an excuse to call the common fields of speech and
sound, giving a clear position advocated by the author.
Keywords: music, poetry, word, sound, intermediality
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Katarzyna Warzecha (UE)

Portale społecznościowe ucieczką od samotności śląskiej młodzieży
szkół ponadgimnazjalnych
Wstęp
Edukacja młodzieży dzięki Internetowi zyskała nowy wymiar.
Z przeprowadzonych badań GUS wynika, że w 2013 roku trzy czwarte gospodarstw domowych w Polsce miało w domu przynajmniej
jeden komputer, przy czym gospodarstwa domowe z dziećmi posiadające komputer stanowiły 95,2% ogółu badanych gospodarstw, a
gospodarstwa domowe bez dzieci posiadające w domu komputer
stanowiły 64,4% ogółu gospodarstw. Odsetek gospodarstw domowych posiadających komputery podłączone do Internetu wynosił w
2013 roku 71,9% (i był wyższy o 1,4% niż w roku 2012) przy czym
68,8% gospodarstw domowych korzystało z łączy szerokopasmowych (wzrost o 1,8% w stosunku do roku 2012)1.
Sieć to nieograniczony dostęp do zasobów informacji oraz narzędzi, które umożliwiają i ułatwiają poszukiwanie oraz natychmiastowe przesyłanie danych, tj. strony www, e-mail, news itp.2
Internet to także możliwość napisania do osób, z którymi kontakt
bezpośredni jest niemożliwy (np. z powodu choroby czy wyjazdu
za granicę). To także szansa na wyrwanie się z samotności, bierności czy szarej codzienności. Internet daje możliwość wymiany swo1

Na podstawie danych GUS, Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2013 r. dostępnych
na stronie [www.stat.gov.pl ], więcej informacji na temat wyposażenia gospodarstw domowych
w komputery można znaleźć w pracy: K. Warzecha: Komputer z dostępem do Internetu jako
nieodzowne wyposażenie współczesnych gospodarstw domowych – cele korzystania oraz zagrożenie uzależnieniem, [w] P. Ucieklak - Jeż (red.) „Pragmata tes Oikonomias” cz. 7, Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2013, s. 87-98, .dostępnej
na stronie http://mp.ajd.czest.pl/~p.ucieklak-jez [26.10.2014]; Grzega U., Warzecha K.: Dostępność nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych w polskich gospodarstwach
domowych, [w]:Gospodarka elektroniczna. Wyzwania rozwojowe, Tom II, Zeszyty Naukowe nr
703, Ekonomiczne Problemy Usług nr 88, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2012, s. 578 – 587.
2
A. Siwek-Szczepanik: Młode pokolenie – uzależnione od mass mediów?, [w]: Sitarczyk M. (red.) Rodzina w mediach media w rodzinie, Difin SA, Warszawa 2013, s. 123
– 138, s. 134.
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ich poglądów z innymi osobami bez realnej obecności, daje poczucie bezpieczeństwa związane z anonimowością, a chaty, fora dyskusyjne czy portale społecznościowe pozwalają ich użytkownikom
na przezwyciężenie samotności. Naukowcy z pogranicza socjologii
i filozofii cywilizacji są zgodni, że jednym z produktów rzeczywistości społeczeństw nowoczesnych może być samotność3.
Obserwowanym zjawiskiem współczesnych czasów i skutkiem samotności jest uzależnienie od Internetu, gier komputerowych czy też portali społecznościowych. Współczesna młodzież
coraz trudniej nawiązuje kontakty przyjacielskie z rówieśnikami, a
brak zainteresowania ze strony często zapracowanych i przemęczonych rodziców daje niejako przyzwolenie na wielogodzinne
przesiadywanie dzieci i młodzieży na Internecie4.
Internet jako narzędzie wykorzystywane do komunikacji z
innymi ludźmi powoduje, że jest ona szybka, tania i wygodna, ale
równocześnie jest przyczyną zwiększenia osamotnienia na skutek
pogarszających się kontaktów bezpośrednich, face to face, zarówno
między znajomymi, przyjaciółmi jak i rodziną. Osoby często uciekają w świat wirtualny (gdyż nie potrafią sobie poradzić w świecie
realnym) gdzie mają poczucie, że są aprobowane i lubiane bez
względu na wygląd, stan materialny czy wykształcenie.
Samotność i niepokój to jedne z najczęstszych motywów korzystania z portali społecznościowych. Facebook i inne portale społecznościowe stanowią nieocenione i nieograniczone źródło kontaktu z innymi ludźmi, szczególnie dla osób, które charakteryzują
się wyższym poziomem odczuwanej samotności i które poprzez
taką aktywność internetową zmniejszają własną samotność spowodowaną nieśmiałością i społecznym niepokojem związanym z interakcjami w realnym świecie5.
3

D. Ślęczek-Czakon: Samotność, osamotnienie, odosobnienie. W poszukiwaniu wartości samotności [ w]: Domeracki P., Tyburski W. (red.), Zrozumieć samotność. Studium
interdyscyplinarne., Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń , 2006, s.
511, 509-519.
4
J. Zimny: ,,Sumienie jest tysiącem świadków - zjawisko samotności – wyzwania i
zagrożenia’’, [w]: ,,Pedagogika Katolicka’’ nr 14 (1/2014), s. 31.
5
M. Kotyśko, P. Izdebski, M. Michalak, P. Andryszak, A. Pluto-Prądzyńska: Nadmierne
korzystanie z sieci społecznościowych, [w]: ,,Alkoholizm i Narkomania’’, Wydawnictwo Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, 2014, Tom 27, nr 2, s. 177-194.
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Z dostępnej literatury przedmiotu dowiadujemy się, że osoba
nadmiernie korzystająca w swoim czasie wolnym z nowoczesnych
środków komunikacji (tj. Internetu, telefonu komórkowego) to często osoba przepracowana, samotna, która dzięki Sieci zachowuje
swoją anonimowość, czuje się potrzebna i akceptowana. Osoby tego typu ciągle poszukują nowych kontaktów, a wielogodzinne
przesiadywanie w Sieci jest dla nich często ucieczką przed obowiązkami i problemami, a także jest to dla nich jeden ze sposobów
na odreagowanie stresu i poprawę samopoczucia6.
I dlatego też dla takich osób, dobrym rozwiązaniem na przezwyciężenie samotności i poczucia własnej wartości stały się portale społecznościowe, czyli rodzaje interaktywnych stron www, witryn będących internetowym miejscem spotkań ludzi, które są
współtworzone przez sieci społeczne osób o podobnych zainteresowaniach. Uczestnicy portali wymieniają się informacjami w
oparciu o swoje indywidualne profile. Portale łączą w sobie wiele
funkcji: umożliwiają utworzenie spersonalizowanego konta, wysyłanie wiadomości e-mail, publikowanie zdjęć, rozmowy na czacie,
nawiązywanie kontaktów za pomocą forów dyskusyjnych, wpisów
do księgi gości, umożliwiają wymianę zasobów (np. plików, aplikacji). Zatem można powiedzieć, że portale pełnią wiele funkcji, m.
in.: komunikacyjną, rozrywkową, edukacyjną i biznesową.
Według badań EU NED ADP7 portale społęcznościowe to najczęstsza forma aktywności internetowej europejskiej młodzieży w
wieku 14-17 lat, 90% badanej młodzieży posiadało przynajmniej jeden
6

K. Kaliszewska: Nadmierne używanie Internetu. Charakterystyka psychologiczna,
Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 2007, s. 37.
7
EU-NET-ADB to międzynarodowy projekcie badawczym, dotyczący zjawiska zachowań uzależnieniowych od Internetu wśród młodzieży europejskiej (15-16 lat). Projekt
był finansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu Safer Internet w
kategorii Knowledge Enhancement Projects z ramienia Polski udział w projekcie wzięła
Fundacja Dzieci Niczyje. Celem projektu badawczego EU NET ADB było określenie
skali problemu nadużywania internetu przez europejską młodzież oraz wyodrębnienie
czynników powodujących takie zachowania. Badanie zostało przeprowadzone wśród
młodzieży w wieku 14-17 lat w siedmiu krajach europejskich: Grecji, Hiszpanii, Islandii,
Holandii, Niemczech, Polsce i Rumunii. Realizatorem projektu było konsorcjum złożone
zarówno z ośrodków akademickich, jak i organizacji pozarządowych. Opis projektu i
raporty z badań dostępne sa na stronie internetowej: http://programbadawczy.fdn.pl/
[dostęp 22.11.2014]
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profil na portalu społecznościowym, a osoby spędzające na portalach
społecznościwych co najmniej 2 godziny dziennie częściej pokonują
za pomocą Internetu samotność, niż ci którzy spędzają na portalach
mniej czasu. Równocześnie opisywane badania pokazały, że osoby
intensywnie korzystające z portali społecznościowych częściej nadużywają Internetu bądź są zagrożone jego nadużywaniem8.
Według badań przeprowadzonych przez Pew Research Center w ramach Pew Global Attitudes Project9 (w 21 państwach świata) zaobserwowano, że w niektórych krajach wystąpiły znaczne
różnice w korzystaniu z portali społecznościowych między poszczególnymi grupami wiekowymi (18-29 lat, 30-49 lat, lat 50+). Na
17 z 21 badanych krajów istniały bardzo duże różnice (50%) pomiędzy odsetkiem osób odwiedzających takie serwisy i mających
mniej niż 30 lat, a odsetkiem osób mających co najmniej 50 lat. Najbardziej było to widoczne we Włoszech, Polsce, Wielkiej Brytanii i
Grecji (ponad 70% różnice). Z przeprowadzonych badań wynika,
że w Polsce z portali społecznościowych korzysta 82% osób w wieku 18-29 lat, 53% w wieku 30-49 lat oraz 8% w wieku 50+. Opisując
dostępne w badaniu wyniki, można powiedzieć, że odsetek użytkowników portali społecznościowych:
- wśród osób w wieku 18-29 lat był największy w Wielkiej
Brytanii (94%) oraz we Włoszech i Hiszpanii (91%); a najmniejszy
w Pakistanie (4%) i w Indiach (12%);
- wśród osób w wieku 30-49 lat był największy w Wielkiej
Brytanii (66%) oraz w Rosji i Stanach Zjednoczonych (59%); a najmniejszy w Indiach (2%);
8

Tsitsika A. i zespół: Internet Addictive Behaviour : Statistics and Cross – National
Comparison Report, EU NET ADP, 2012; oraz na podstawie K. Makaruk : Korzystanie z
portal społecznościowych przez młodzież. Wyniki badania EU NET ADB, w: Dziecko
krzywdzone. Teoria, badania, praktyka. Vol. 12 Nr 1 (2013) s.69 - 79
9
Badania zostało przeprowadzone za pośrednictwem wywiadów telefonicznych i face-to-face w marcu i kwietniu 2012 r. Udział w nim wzięło w sumie 26210 dorosłych
osób z 21 państw: Brazylii, Wielkiej Brytanii, Chin, Czech, Egiptu, Francji, Niemiec,
Grecji, Indii, Włoch, Japonii, Jordanii, Libanu, Meksyku, Pakistanu, Polski, Rosji, Hiszpanii, Tunezji, Turcji i USA. W Polsce udział w badaniu (face-to-face), które zostało
przeprowadzone w dniach 24 marca - 16 kwietnia 2012 r., wzięła reprezentatywna grupa
1001 osób w wieku co najmniej 18 lat. Wyniki badania dostępne na stronie:
http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/portale-spolecznosciowe-popularne-na-calymswiecie [dostęp 02.11.2014]
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- wśród osób w wieku 50+ lat był największy w Stanach Zjednoczonych (28%) i w Czechach (25%); a najmniejszy w Indiach (1%)
i Grecji (4%).
Według badań przeprowadzonych przez portal społecznościowy
Badoo.com jedna trzecia Brytyjczyków starała się wyglądać na portalu
bardziej "Cool" niż offline, zaś jedna piąta wolała kontakt przez Internet
niż twarzą w twarz. Badanie wykazało, że 26 % użytkowników czuje
się w Internecie bardziej pewnie, a 33 % zdobywa nowych znajomych
właśnie poprzez Sieć. Jednocześnie 27 % czuje się samotnych mimo
posiadania sporej grupy znajomych i częstych rozmów z nimi, a 16%
badanych zdecydowanie woli pisanie z ludźmi na czacie, niż kontakt
realny bądź rozmowę telefoniczną10.
1. Historia portali społecznościowych
Portale społecznościowe stały się narzędziem umożliwiającym komunikację i szybkie przekazywanie określonych informacji.
Trudno obecnie znaleźć osobę, która o takiej formie aktywności w
obszarze Internetu nie słyszała - ogromna część internautów korzysta z serwisów internetowych codziennie. Poniżej zostaną krótko
scharakteryzowane najbardziej popularne (czy to na świecie czy w
Polsce) serwisy tego typu, a także te portale, na których byli aktywni badani śląscy uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.
Początki serwisów społecznościowych sięgają lat dziewięćdziesiątych XX wieku, kiedy w Stanach Zjednoczonych powstał
jeden z pierwszych portali społecznościowych ClassMates.com
(portal powstał w 1995 roku, stworzony przez Randy’ego Conradsa), który umożliwiał kontakt z byłymi kolegami/koleżankami ze
szkoły. Sukces tego portalu spowodował, że zaczęły powstawać
inne portale skierowane do silnie powiązanych grup użytkowników (np. profesjonalistów – GoldenLine11, przedsiębiorców, portale
10

Opis
badań
dostępny
na
stronie:
http://www.internetstandard.pl/news/382369/Brytyjczycy.klamia.w.portalach.spolecznos
ciowych.html [dostęp 8.11.2014]
11
Powstał serwis GoldenLine – czyli serwis koncentrujący wokół siebie osoby zainteresowane rozwojem kariery zawodowej oraz rozmawiające o życiu zawodowym. Gromadzi specjalistów określonych dziedzin, osoby poszukujące pracy, osoby chcące nawiązać znajomości biznesowe czy też chcące zdobyć wiedzę w określonej kwestii. W portalu
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branżowe); skierowane na dzielenie się konkretnymi treściami (np.
YouTube, Fotka.pl) czy też portale ogólne (np. Facebook, Grono.net12) oraz portale przeznaczone do prezentowania opinii (np.
Opiniuj.pl, Filmweb.pl).
W Wielkiej Brytanii powstał niezwykle popularny z powodu
interaktywności portal społecznościowy - MySpace.com (portal
powstał w 2003 roku, założony przez Toma Andersona i Chrisa
DeWolfe’a), który umożliwiał komunikację między użytkownikami, możliwość prowadzenia bloga, tworzenia galerii zdjęć oraz
profili muzycznych, umożliwiał użytkownikom tworzenie profili
(gdzie użytkownicy opisują siebie i swoje zainteresowania, dodają
informacje, które uznają za wartościowe). Termin My Space dosłownie oznacza "moja przestrzeń" - określa portal społecznościowy, który pozwala na komunikację pomiędzy poszczególnymi internautami i pomaga nawiązywać znajomości.
Jednym z dwóch najpopularniejszym portali społecznościowych w Polsce – jest portal Nasza-Klasa.pl13 (portal powstał w 2006
roku, założony przez studentów informatyki na Uniwersytecie
Wrocławskim: Macieja Popowicza, Pawła Olchawę, Michała Bartoszkiewicza i Łukasza Adzińskiego; od 2010 roku zmiana nazwy
na Nk.pl). Początkowo głównym celem portalu było odnalezienie
znajomych ze szkolnych lat i odnowienie z nimi kontaktu. Portal
zdobył dużą popularność wśród polskich użytkowników, którzy
na portalu mogli założyć osobisty profil, umieścić awatar, zapisać
się do istniejącej szkoły/klasy/kierunku, bądź założyć własną listę,
wysłać innemu użytkownikowi prywatną wiadomość, zostawić
wpis w jego profilu, a także publikować albumy ze zdjęciami, zaprosić do grona znajomych lub zaakceptować zaproszenie od innych użytkowników. Od 2010 roku serwis wzbogacił się o takie
funkcje jak: “Śledzik” (rodzaj mikrobloga, umożliwiającego śledzenie aktywności innych użytkowników), komunikator NK (wzoroużytkownik może zamieścić swoje CV, opisać doświadczenie zawodowe, dodać ważne
informacje o sobie, może być zauważony przez przyszłego pracodawcę.
12
Portal Grono.net to portal, który skupia osoby i utrzymuje relacje w gronach (w
grupkach) znajomych lub gronach tematycznych (wymiana opinii).
13
Informacje o Nk pochodzą ze strony: http://pl.wikipedia.org/wiki/Nk.pl [dostęp
26.10.2014]
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wany na komunikatorze Facebooka oraz funkcjonalnościach GaduGadu) i aplikacje z grami. Liczba użytkowników NK.pl w 2013 roku w porównaniu do roku 2011 zmalała o 40% z ponad 12,3 mln do
7,1 mln użytkowników miesięcznie. Największe spadki portal zanotował wśród internautów w wieku 7-24 lat, z wyższym wykształceniem i z dużych miast, a najmniejsze - wśród osób ze wsi i
w wieku ponad 54 lat14. Nk zajmuje dwunaste miejsce w Polsce
pod względem popularności ogółem, a drugie po Facebooku w kategorii serwisów społecznościowych. Opisane powyżej statystyki
pokazują, że w Polsce coraz prężniej rozwija się społeczność Facebooka - coraz więcej internautów dopisuje się do tej zbiorowości,
nierzadko usuwając konto z Naszej Klasy.
Dlatego też drugim najbardziej znanym portalem w Polsce obecnie najbardziej popularnym w Polsce i na świecie – jest międzynarodowy portal społecznościowy Facebook (portal powstał w
2004 roku, założony przez studenta Uniwersytetu Harvarda, Marka
Zuckerberga jako zamknięty serwis społecznościowy adresowany
do amerykańskich studentów i uczniów szkół średnich), który
umożliwia kontakty z ludźmi niemal z całego świata. Jest to
ogromny portal społecznościowy, skupiający osoby, które posiadają aktywny adres mailowy i mają więcej niż 13 lat. Polska wersja
językowa serwisu została uruchomiona w maju 2008 roku. Facebook jest serwisem łączącym funkcje towarzyskie z marketingowymi.
Najbardziej typowe aktywności użytkowników to publikacja tzw.
“statusów” (również dzięki aplikacjom zewnętrznym), postów tekstowych, zdjęć, krótkich filmów oraz linków; komentowanie cudzych postów; tzw. “lajkowanie” (czyli lubienie postów, linków,
statusów itp.), tworzenie wydarzeń i uczestniczenie w nich.
Łączna liczba korzystających z Facebooka w Polsce na koniec
grudnia 2013 r. wynosiła 11,6 mln. osób. Liczba wszystkich aktywności na profilach firmowych wyniosła w 2013 roku 220 mln (169
mln „lajków”, 29 mln komentarzy, 19 mln udostępnień i 3 mln postów na tablicach marek).15 Z kolei wg badania Megapanel/PBI
14

Dane dostępne na stronie: http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/nk-pl-stracilanajwiecej-mlodych-wyksztalconych-i-wielkomiejskich-uzytkownikow-analiza [9.11.2014]
15
Informacje dostępne na stronie: http://socialpress.pl/2014/02/polski-facebook-w2013-r-uzytkownikow-wciaz-przybywa-ale-zaangazowanie-slabnie [dostęp 9.11.2014]
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Gemius to już 15,7 mln (w grudniu ub. r. więcej miały tylko witryny Allegro i Google), ale jak wiadomo ta liczba obejmuje wszystkich, którzy odwiedzają domeny Facebooka. W czerwcu 2014 roku
Facebook odwiedziło ponad 16,983 mln użytkowników16. Obecnie
korzystanie z możliwości Facebooka jest dla wielu ludzi nieodłączną częścią życia - szczególnie wśród zbiorowości ludzi młodych. Zdarzają się nawet przypadki uzależnień od omawianego
portalu - część naukowców krytykuje rosnące zaangażowanie w
wirtualne życie na Facebooku przez młodzież, które prowadzi do
pogorszenia się ich wyników w nauce, czy też zaniedbania innych
sfer życia.
YouTube.com to popularny na całym świecie serwis internetowy (powstał w 2005 roku, założony przez Chada Hurleya,
Steve’a Chena i Jaweda Karima,), umożliwia swoim użytkownikom
bezpłatne umieszczanie i odtwarzanie filmów.
Fotka.pl to polski portal społecznościowy skupiający wokół
siebie internautów - tym razem chcących przede wszystkim zamieszczać swoje zdjęcia, komentować je oraz oceniać fotografie innych użytkowników. Miejsce umożliwia zapisanie się do różnych
grup tematycznych, czy też branie udziału w konkursach i grach.
Na portalu jest forum, czat, dział „Imprezy”, który umożliwia organizowanie spotkań; oraz „Klany” grupujące ludzi o podobnych
poglądach lub zainteresowaniach. Portal jest bardzo popularny
wśród młodzieży.
oraz na podstawie danych firmy Sotrender, pierwszej w Polsce firmy badawczej specjalizującej się w badaniach i analizach mediów społecznościowych, założonej w 2011 r.
przez doświadczonych badaczy Internetu. Raporty opracowuje Sotrender Research Team
pod kierunkiem dr Jana Zająca i dr Dominika Batorskiego. Raport Fanpage Trends to
jedyne tak obszerne kompendium regularnie podsumowujące marketing i obsługę klienta
na Facebooku, z podziałem na Marki, Media i Ludzi oraz dokładnymi rankingami w 49
kategoriach tematycznych z komentarzami kilkudziesięciu ekspertów z branży. Raporty
dostępne są na stronie: http://www.sotrender.pl/ [dostęp 9.11.2014]
16
Liczba użytkowników (Real Users) – liczba internautów w wybranej grupie celowej, którzy w danym miesiącu odwiedzili analizowaną stronę www. Megapanel
PBI/Gemius to ogólnopolskie badanie Internetu realizowane przez firmę Gemius na zlecenie spółki Polskie Badania Internetu. Na jego podstawie publikowane są dane statystyczne, które prezentują oglądalność stron www i aplikacji, korzystanie z materiałów
audio i wideo w Polsce oraz związane z nimi profile społeczno-demograficzne internautów. Dane dostępne na stronie https://www.gemius.pl/pl/ [dostęp: 26.10.2014]
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Photoblog.pl – to rodzaj bloga, internetowego pamiętnika,
gdzie podstawową treścią są zdjęcia do których dodany jest opis
oraz pozdrowienia dla innych blogowiczów, można tutaj komentować fotoblogi innych.
Tumblr – platforma mikroblogowa (serwis powstał w 2007
roku, założony przez Davida Karpa). Pozwala użytkownikom tworzyć wpisy w kategoriach: tekst, obrazek, klip wideo, plik dźwiękowy, link, cytat, dialog.
Instagram - to fotograficzny serwis społecznościowy hostingu
17
zdjęć (założony przez Kevina Systrom, Marka Krieger – studentów Stanford University w 2006), to szybki i atrakcyjny sposób, aby
dzielić się swoimi zdjęciami, nagranymi filmami ze znajomymi i
rodziną. Umożliwia użytkownikom stosowanie do zrobionych
zdjęć filtrów cyfrowych, zmieniających ich wygląd i nastrój oraz
prosty sposób udostępniania tych zdjęć na serwisach Facebook,
Twitter, Tumblr i innych.
Obecnie na świecie i w Polsce18 jest bardzo dużo serwisów
społecznościowych i nie sposób wszystkich wymienić. Przytoczone
powyżej są tylko wybranymi przykładami, o których słyszał prawie każdy. Portale społecznościowe działają w oparciu o zebraną
wokół siebie zbiorowość ludzi. Ważne jest więc aby wywołać odpowiednie zainteresowanie portalem i zachęcić do korzystania z
niego. Jest to doskonałe miejsce dla reklamodawców i firm chcących zaprezentować swoje produkty czy usługi, jak również jest to
doskonałe miejsce dla osób samotnych, które dla zabicia swojego
wolnego czasu i poprawy samopoczucia, czy po prostu dla rozrywki potrafią godzinami przesiadywać i spotykać się wirtualnie
ze swoimi znajomymi z Sieci.

17

Hosting to udostępnianie przez dostawcę usług internetowych zasobów serwerowni, czyli zarezerwowanie (oddanie do dyspozycji) określonej objętości dysku twardego.
18
Więcej informacji na temat rodzajów portali społecznościowych, z których korzystają polscy użytkownicy można znaleźć w pracy: A. Gil: Portale społecznościowe sposobem na społeczny problem samotności, [w]: Społeczeństwo informacyjne w świecie
rzeczywistym i wirtualnym, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 656, Studia Informatica nr 28, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin
2011, s. 239 – 252.
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2. Cele
i
intensywność
korzystania
z
portali
społecznościowych przez śląską młodzież
W okresie od 12.2014 do 05.2014 roku przeprowadzono na terenie wybranych szkół województwa śląskiego badanie młodzieży w
wieku 16-19 lat (kwestionariuszem własnego autorstwa) aby poznać
rodzaje portali społecznościowych, na których przesiaduje młodzież, a
także celów i intensywności korzystania z nich. Cele oraz zakres badań
bezpośrednich zdeterminowały wybór metody badawczej, dobór próby oraz sposób analizy zebranych danych. Do badania użyto metody
ankiety rozdawanej.19 W celu doboru jednostek do próby zastosowano
procedurę doboru celowego – kwotowego.
Badaną grupę stanowili uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
(liceum, technikum, zasadniczej szkoły zawodowej) w kilku miastach
województwa śląskiego20. Przyjętą w badaniu kwotę stanowiła struktura wieku osób badanych21, która odpowiadała strukturze młodzieży
w województwie śląskim. Próba badawcza objęła 500 uczniów szkół
ponadgimnazjalnych. Po przeprowadzonej kontroli ankiet, ze względu na znaczne braki odpowiedzi odrzucono 30 ankiet i ostatecznie do
analiz wzięto 470 kwestionariuszy. Tym samym próba objęła: 110
uczniów w wieku 16 lat (które stanowiły 23,4% badanej zbiorowości);
115 uczniów w wieku 17 lat (które stanowiły 24,5% badanej zbiorowości); 119 uczniów w wieku 18 lat (które stanowiły 25,3% badanej
zbiorowości) oraz 126 uczniów wieku 19 lat (które stanowiły 26,8%
badanej zbiorowości). Badaniem objęto 287 uczennic (które stanowiły
61,1% badanej zbiorowości) i 183 uczniów (którzy stanowili 38,9%
badanej zbiorowości). Większość respondentów 447 osób
19

Jest to jedna z najczęściej wykorzystywanych w badaniach bezpośrednich metod ,
której zasadniczą zaletą jest krótki czas pomiary, wysoka zwrotność i wysoki stopień
kontroli badań.
20
Badani uczniowie uczęszczali do szkół ponadgimnazjalnych w Chorzowie, Katowicach, Sosnowcu, Zabrzu, Jaworznie i Mysłowicach.
21
Próba pod tym względem była reprezentatywna, odpowiadała strukturze wieku
śląskiej populacji osób młodych w wieku 16-19 lat znanej ze źródeł statystycznych GUS.
Podstawą do określenia kwot były dane dostępne na stronie internetowej GUSu
www.demografia.stat.gov.pl/bazademograficzna/Tables.aspx [dostęp 24.07.2013]. W
2013 roku struktura wieku osób młodych mających 16-19 lat w województwie śląskim
wynosiła odpowiednio: 23,4% osób miało 16 lat; 24,5% osób miało 17 lat; 25,1 % osób
miało 18 lat i 27% osób miało 19 lat.
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(95,1%wszystkich badanych) mieszkała w mieście, pozostałe 23 osoby
(4,9%) mieszkały na wsi.
Na podstawie danych zawartych na rysunku 1 i tabeli 1 można twierdzić, że uczniowie szkół ponadgimnazjalnych są znacznie
zróżnicowani pod względem spędzania wolnego czasu w podziale
na płeć. Najwięcej uczniów szkół ponadgimnazjalnych (nieco ponad 63% ankietowanych) deklarowało, że w swoim czasie wolnym
siedzi przy komputerze, przy czym tak spędza swój wolny czas
więcej chłopców (około 68%) niż dziewczyn (około 61%). Prawie
połowa uczniów (48% ankietowanych) w swoim czasie wolnym
ogląda telewizję, a co czwarty ankietowany ma jakieś hobby.
Dziewczyny wolą w swoim czasie wolnym chodzić na zakupy do
centrum handlowego (tak twierdziło około 63% ankietowanych
dziewczyn, dla porównania tylko 24% chłopców lubi spędzać swój
wolny czas na zakupach w centrach handlowych), iść do kina (tak
twierdziło około 53% ankietowanych i 36% chłopców) czy czytać
książki (tak twierdziła połowa ankietowanych dziewczyn i około
35% chłopców).
Tabela 1. Spędzanie czasu wolnego przez śląską młodzież
szkół ponadgimnazjalnych ogółem i w podziale na płeć.
Rodzaj aktywności w czasie wolnym
Siedzę na komputerze
Uprawiam sport
Czytam książki
Idę na zakupy do centrum handlowego
Oglądam telewizję
Idę do kina
Hobby
Spotkania ze znajomymi, rodziną
Inne

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
Uczenni- Uczniowie
Ogółem
ce
63,4%
60,6%
67,8%
43,2%
30,0%
63,9%
43,6%
49,5%
34,4%
47,4%
47,9%
46,2%
25,3%
15,7%
6,4%

62,7%
50,9%
53,0%
19,9%
19,2%
7,7%

23,5%
43,2%
35,5%
33,9%
10,4%
4,4%

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych
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Rys.1. Spędzanie czasu wolnego przez śląską młodzież w podziale na płeć.
Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych
Opisując spędzanie wolnego czasu przez chłopców szkół ponadgimnazjalnych to 64% ankietowanych chłopców uprawia sport
(dla porównania tylko 30% dziewczyn), a około 34% ankietowanych chłopców ma swoje hobby (dla porównania tylko 20% dziewczyn ma swoje hobby). Analizując informacje zawarte na rysunku 2
stwierdza się, że najczęściej Internet przez śląską młodzież szkół
ponadgimnazjalnych wykorzystywany jest do:
- sprawdzania poczty internetowej (tak powiedziało 89,1%
ankietowanych uczniów szkół ponadgimnazjalnych);
- szukania informacji naukowych do zajęć (tak powiedziało
90% badanej młodzieży);
- szukania informacji na stronach szkoły np. w wirtualnym
dzienniku (około 60% badanych uczniów szkół ponadgimnazjalnych);
- czytania serwisów informacyjnych (około 77% badanych
uczniów szkół ponadgimnazjalnych);
- przebywania na portalach społecznościowych (około 89%
badanych uczniów szkół ponadgimnazjalnych);
- 74% badanej młodzieży wykorzystuje Internet dla zabicia
wolnego czasu, a 80% ankietowanej młodzieży szkół ponadgimnazjalnych przesiaduje na Internecie dla poprawy nastroju.
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Rys 2. Główne cele wykorzystania Internetu przez śląską młodzież
Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych
Badana śląska młodzież jest aktywna na portalach społecznościowych, rysunek 3 pokazuje najpopularniejsze portale22, którymi
są Nk i Facebook. Przy czym jak wskazują dane zawarte na rysunku 3 bardziej popularny wśród śląskich uczniów szkół ponadgimnazjalnych jest portal Facebook. Zarówno Nk jak i Facebook są
bardziej popularne wśród dziewczyn niż wśród chłopców. Na Facebooku swój profil ma około 91% ankietowanych uczennic i około
89% ankietowanych uczniów (odpowiednio na Nk około 32%
uczennic i około 25% uczniów).

Rys 3. Członkostwo na popularnych portalach społecznościowych śląskiej młodzieży
22

Po około 2% uczniów szkół ponadpodstawowych było aktywnych również na portalach: Photoblog; Fotka; Istagram; Tumblr.
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Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych
Jak pokazują dane zawarte na rysunku 4 najwięcej śląskich
uczniów szkół ponadgimnazjalnych deklarowało, że na Facebook zapisali się w wieku 13-15 lat, natomiast na Nk w wieku 10-12 lat.
Członkiem Facebooka mogą być osoby w wieku 13 lat lub starsze, a
zatem z przeprowadzonych badań wynika, że na Facebook zapisywała się młodzież poniżej 13-go roku życia, co oznacza, że osoby te podały nieprawdziwe dane odnośnie swojego wieku (takie dane podało
około 6% chłopców i 10% dziewczyn szkół ponadgimnazjalnych).

Rys 4. Odsetek śląskiej młodzieży w wieku 16-19 lat pokazujący
od jakiego wieku są na portalach społecznościowych według płci
Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych
Uczniowie znaczną część swojego wolnego czasu w ciągu
dnia poświęcają na surfowanie w Sieci. Dane zawarte w tabeli 2
wskazują, że co trzeci badany uczeń na portalach społecznościowych spędza w tygodniu, a co czwarty badany uczeń w weekend
od 0,5 godziny do 1 godziny dziennie. Tylko około 6% uczniów
mówiło, że wcale nie korzysta z portali społecznościowych, a powyżej 5 godzin dziennie przebywa na portalach w tygodniu około
8% uczniów, natomiast w weekend nieco ponad 13% uczniów.
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Tabela 2. Ilość godzin poświęcanych przez śląską młodzież na
przesiadywanie na portalach społecznościowych w tygodniu i w
weekendy.
Ilość czasu
kilka minut
0,5-1 godz
1,5-2 godz
2,5-3 godz.
3,5-5 godz
powyżej 5 godzin
Wcale

Uczniowie szkół
ponadgimnazjalnych - ogółem
w tygodniu
w weekend
14,3%
33,2%
17,0%
12,3%
8,9%
8,3%
6,0%

12,1%
24,0%
20,6%
13,6%
9,8%
13,4%
6,4%

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych
Na podstawie danych zawartych na rysunku 5 widać, że zdecydowanie więcej czasu ,,na siedzenie’’ na portalach społecznościowych (ponad 3,5 godziny dziennie i więcej) poświęcają w tygodniu jak i weekendy dziewczyny niż chłopcy. Prawie co czwarta
uczennica w weekend przesiaduje na portalach społecznościowych
od 1,5 do 2 godzin dziennie, a prawie co piąta uczennica w weekend przesiaduje na portalach społecznościowych powyżej 5 godzin
dziennie. Największy odsetek uczniów szkół ponadgimnazjalnych
(co trzeci badany uczeń) stanowią osoby, które przebywają na portalach społecznościowych od 0,5 do 1 godziny dziennie.
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Rys 5. Ilość czasu spędzanego na portalach społecznościowych przez śląską młodzież w tygodniu i w weekendy według płci
Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych
Głównym powodem podawanym przez badaną młodzież dla
którego są na portalu społecznościowym (rysunek 6) było przeglądanie aktywności innych ludzi (tak twierdziło: około 65% uczennic
i około 54% uczniów szkół ponadgimnazjalnych). Drugim najczęściej wymienianym powodem bycia na portalach społecznościowych przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych było szukanie znajomych (tak powiedziało: nieco ponad 42% uczennic i niecała połowa (49,2%) uczniów szkół ponadgimnazjalnych). Komentowanie
wypowiedzi innych to także jeden z wymienianych powodów bycia na portalach społecznościowych (tak twierdziło: około 37%
uczennic i nieco ponad 30% uczniów szkół ponadgimnazjalnych).
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Rys 6. Główne powody korzystania z portali społecznościowych według płci śląskiej młodzieży szkół ponadgimnazjalnych –
w odsetkach
Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych
Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych lubią szukać nowych
kontaktów i starych znajomych. Dlatego też jak pokazuje rysunek 7
badana śląska młodzież, deklaruje posiadanie znaczniej liczby znajomych na swoich profilach społecznościowych. Uczennice mają
zdecydowanie więcej znajomych na swoich portalach społecznościowych niż uczniowie. Najwięcej uczennic ma na Facebooku od
200-300 oraz od 301-400 znajomych (18,9%), (rekordzistka miała
1800 znajomych). Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych najczęściej
mają na Facebooku od 101-200 znajomych (rekordzista miał 2000
znajomych). Natomiast na mniej popularnym wśród młodzieży
szkół ponadgimnazjalnych portalu Nk największy odsetek uczennic (8,6%) ma od 101-200 znajomych (rekordzistka miała 1000 znajomych), natomiast największy odsetek uczniów (8,1%) ma od 1100 zdjęć na portalu Nk (rekordzista miał 800 znajomych).
Jedną z najczęstszych czynności wykonywanych przez użytkowników portali społecznościowych jest robienie zdjęć, obrabianie ich (upiększanie, korygowanie defektów i dodawanie efektów
cyfrowych) i udostępnianie innym. Dane przedstawione na rysunku 8 pokazują, że jeżeli chodzi o ilość zdjęć na portalach w grupie
uczniów szkół ponadgimnazjalnych, to uczennice częściej niż
uczniowie lubią pokazywać i chwalić się swoimi zdjęciami. Tylko
około 14% dziewczyn szkół ponadgimnazjalnych i 28% chłopców
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szkół ponadgimnazjalnych zadeklarowało, że nie posiada żadnego
zdjęcia na swoim profilu. Najczęściej uczniowie szkół ponadgimnazjalnych posiadali na swoim profilu na Facebooku do 10 zdjęć
(rekordzista posiadał 500 zdjęć, a rekordzistka 306 swoich zdjęć).
Nk
Facebook

Rys 7. Odsetek śląskiej młodzieży pokazujący ilość znajomych na Facebooku i Nk według płci
Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych

Rys 8. Odsetek śląskiej młodzieży w wieku 16-19 lat pokazujący ilość swoich zdjęć na Facebooku według płci
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Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych
Wnioski
Współczesny młody człowiek potrzebuje mieć ciągły dostęp
do Internetu, gdyż nie wyobraża sobie innego sposobu zdobywania
informacji. Jeżeli Internet w jego życiu pełni właściwe funkcje, jak
np.: informacyjną, edukacyjną, rozrywkową i umożliwia mu poznanie świata oraz poszerzanie horyzontów myślowych oraz przyczynia się do jego rozwoju osobistego to jest to jak najbardziej
wskazane. Nauczyciele, a w szczególności rodzice powinni monitorować aktywność swoich dzieci w Sieci i nie dopuszczać do sytuacji, w której Internet, a w szczególności portale społecznościowe
stają się dla młodego człowieka jedyną formą rozrywki i spędzania
czasu wolnego, a także jedyną formą komunikacji ze światem zewnętrznym. Na podstawie przeprowadzonych badań można wyciągnąć następujące wnioski:
- powszechność ,,bycia’’ i stałego uczestniczenia w życiu danej społeczności np. klasy, powoduje, że młodzież coraz częściej
zakłada swój profil na portalach społecznościowych, wśród badanych uczniów szkół ponadgimnazjalnych odsetek użytkowników
portali jest wyższy niż wynika to z wcześniejszych badań, co może
być dowodem wzrostu popularności portali społecznościowych
wśród śląskiej młodzieży;
- większość badanych osób posiada profil przynajmniej na
jednym portalu i korzysta z niego regularnie, najczęściej od 0,5 godziny do 1 godziny dziennie;
-portale społecznościowe są bardziej popularne wśród dziewczyn niż wśród chłopców;
- dziewczyny mają więcej znajomych i zdjęć na swoim profilu, chcąc zaimponować swoim rówieśnikom;
- przeglądanie aktywności innych osób oraz szukanie znajomych to główne powody przesiadywania na portalach społecznościowych przez młodzież;
- długie przebywanie na portalach powoduje pogarszanie się
kontaktów bezpośrednich face to face między znajomymi, przyjaciółmi i rodziną;
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- przesiadywanie na portalach społecznościowych dla niektórych
osób jest formą ucieczki od samotności i znalezienia ,,bratniej duszy’’;
- niektórzy uczniowie zapisują się na portal społecznościowy
w obawie przed ,,wypadnięciem z obiegu’’, odrzuceniem przez
społeczność klasową (bo jak mówią uczniowie: ,,musisz być na Facebooku, bo wszyscy są na nim’’, ,,gdy nie ma cię na Facebooku, to
nie istniejesz’’);
- osoby przesiadujące na portalach czują się samotne, posiadają mnóstwo znajomych, ale tak naprawdę nie są to dla nich bliskie osoby, z którymi mogą porozmawiać o swoich problemach;
- przesiadywanie w Internecie, na portalach społecznościowych wiąże się również z pewnego rodzaju niebezpieczeństwem
związanym z niewłaściwym i nieetycznym zachowaniem niektórych osób, na które duży wpływ może mieć anonimowość i brak
hamulców przy komputerze i w Sieci.
Na zakończenie można dodać, że portale społecznościowe na
dobre zagościły w naszym życiu, a w szczególności w życiu ludzi
młodych i tylko od nich samych zależy, do jakich celów je wykorzystają. Dla jednych najważniejszą funkcją portalu jest możliwość komunikacji ze znajomymi i rozrywki, aby wypełnić czas wolny lub zapomnieć o samotności, dla innych ważna jest funkcja edukacyjna,
gdyż użytkownicy portali chcąc być oryginalni muszą doskonalić
swoje umiejętności informatyczne i ciągle poszerzać swoją wiedzę, a
dla jeszcze innych najważniejsza jest funkcja autoprezentacji.
Streszczenie
Portale społecznościowe stały się integralną częścią życia ludzi,
w szczególności osób młodych. W Polsce najpopularniejszą siecią społecznościową jest Facebook. Portale społecznościowe powstały z myślą o szybkiej komunikacji między znajomymi, a także w celu znalezienia przyjaciół z czasów szkolnych. się narzędziem reklamy i bardzo dobrym sposobem na przekazywanie określonych informacji.
Trudno obecnie znaleźć osobę, która o takiej formie aktywności w
obszarze Internetu nie słyszała. Szczególnie bardzo młode osoby starają się mieć jak najwięcej znajomych na portalach, by zaimponować
swoim rówieśnikom. Paradoksalnie, często pomimo posiadanej
ogromnej liczby znajomych na swoich profilach użytkownicy portali
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czują się samotni, gdyż osoby te nie są dla nich osobami bliskimi, z
którymi mogą porozmawiać o swoich problemach. Głównym celem
prowadzonych badań było poznanie aktywności śląskiej młodzieży
na portalach społeczościowych (na jakich portalach mają swoje profile, dlaczego korzystają z portali i ile czasu na nich spędzają, ilu mają
znajomych i zdjęć, od kiedy są na danym portalu, czy przesiadywanie
na portalach oraz oglądanie aktywności innych osób to ich sposób na
samotność) w podziale na płeć.
Słowa kluczowe: portale społecznościowe, cele i intensywność korzystania, młodzież szkół ponadgimnazjalnych
Summary
Social networking an escape from of loneliness Silesian secondary
school students
Social networking has become an integral part of people’s
lives, especially young people. In Poland, the most popular social
network is Facebook. Social networks were originally designed for
rapid communication between friends, and also to find friends
from school days. Now they are advertising tool and one way of
rapid communication of information. It is currently difficult to find
a person who by this form of activity in the Internet is not heard.
Especially a young person trying to have as many friends on the
portals to impress your peers. Paradoxically, despite often possessed a huge number of friends on their profiles portals users feel
lonely because they do not have to have relatives with whom they
can talk about their problems. The main objective of the study was
to investigate the activity of the Silesian youth on social networking
sites in total and by sex (for which sites have their own profiles,
why use the portals and how much time they spend on them, how
many have friends and photos, since they are on the site, or hanging out and watching portals the activity of other people is their
way of solitude).
Key words: social networking, objectives and intensity of use,
secondary school students
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Natalia Stala (UMCS)

Samotność jako idealny punkt wyjścia do duchowej wędrówki
W swoim wystąpieniu omówię kwestię relacji społecznych i
ich związku z dążeniem do ostatecznego celu. Zacznę od wyjaśnienia jednej z możliwych definicji religii odwołując się przy tym do
Alfreda Whiteheada. Ten filozof zdefiniował religię jako to, co
człowiek robi ze swoją samotnością. Nie cenił grupowych rytuałów
i doświadczeń, które przecież są nieodzownymi elementami religijności. Następnie omówię sposoby dążenia do ostatecznego celu
w mahajanie i jodze klasycznej, akcentując miejsce etyki w procesie
przemiany. W moim wystąpieniu przyjmuję, że mimo iż duchowość jest czymś indywidualnym, to jednak inne osoby są niezbędne by można było zrealizować się w pełni. Wyjaśnię to odwołując
się do wschodnich soteriologii.
Niezmiernie trudno jest podać definicję religii, gdyż będzie
się ona zmieniała w zależności od tego, kto ją będzie formułował.
Inaczej określi religię osoba wierząca, inaczej teolog, a inaczej filozof religii. Fenomenolodzy religii próbowali definiować ją poprzez
odwołanie się do doświadczenia religijnego, czyli tego, co uznawali
za sedno i rdzeń tej dziedziny ludzkiego życia. Niektórzy z nich,
jak np. Gustaw Mensching, podkreślali, że nie można zredukować
religii do treści społecznych. Mensching podkreślał, że religia jest
doświadczeniem sacrum, jest kontaktem z tym, co nadprzyrodzone, to spotkanie człowieka ze świętą rzeczywistością1. Z tą definicją
wiąże się szereg problemów, jak choćby to, iż uznaje ona dogmatycznie istnienie czegoś, co nieobserwowalne, a więc niezmiernie
trudne do naukowej analizy. Rzeczywistości sacrum i sfery przeżyć
związanej z obcowaniem z nią. To pokazuje jak delikatnym przedmiotem badań jest religia. Inni badacze, np. Spiro, ograniczają się
jedynie do społecznego wymiaru religii redukując ją do instytucji,
do przejawów społecznych, które możemy zaobserwować2. W tym
1

G. Mensching, Geschichte der Religionswissenschaft, Bonn 1948, s. 18.
M. E. Spiro, Religion: Problems of Deffinition and Explanation, [w:] M. Banton
[ed.], Anthropological Approaches to the Study of Religion, London 1966, s. 84-125.
2
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ujęciu jest to swoisty produkt kultury. Jednak wydaje się, że taki
redukcjonizm pozbawia religii bardzo ważnego i bardzo nieuchwytnego wymiaru.
Religię możemy zdefiniować funkcjonalnie jako odpowiedź na
egzystencjalną pustkę, metafizyczny brak, związany z naszym życiem. Można przeto powiedzieć, nawiązując do Whitehead'a, że jest to
sztuka i teoria wewnętrznego życia człowieka3. Tym samym Whitehead odrzucał koncepcję głoszącą, iż religia jest przede wszystkim
faktem społecznym. Jednak nie jest możliwe oddzielenie religii od jej
społecznego wymiaru, gdyż nikt nie istnieje w sposób niezależny od
innych, prawie zawsze jesteśmy uwikłani w jakieś relacje. Potrzeba
bliskości jest naturalną psychologiczną potrzebą człowieka. Jednak,
jak pisze Whitehead, istota ludzka staje wobec fundamentalnego faktu, jakim jest jej oddzielność i samotność4. Bycie w świecie to skazanie
na samotność indywidualności i właśnie poprzez to doznanie pojawia
się przestrzeń na religię. U Whiteheada religia jest synonimem tej samotności. Bez uczucia oddzielenia, bez doświadczenia fundamentalnej egzystencjalnej samotności, nie ma doświadczenia religijnego. Rytualizm jest tylko przemijającą formą, do której nie należy się przywiązywać5. Ten filozof podkreśla, że społeczny wymiar może być
użyteczny lub szkodliwy, ale ostatecznie religia jest czymś więcej, co
przekracza te formy.
Myśl Whiteheada zdaje się być poparta doświadczeniami ludzi prawdziwie religijnych. Twórcy wielkich religii porzucają
wspólnotę i partnerstwo, jakby tylko w samotności możliwe było
zrealizowanie ostatecznego celu. Buddha odbył samotną podróż,
która zwieńczona została przebudzeniem pod drzewem Bodhi. Jezus odbył samotną wędrówkę po pustyni. Toteż samotność jest
nieodzownym elementem głębokiej religijności. Jednocześnie jest
czymś trudnym, może zamienić się w osamotnienie, któremu towarzyszą takie emocje jak lęk, smutek, a nawet rozpacz. To co łączy
głęboko uduchowione osoby, to umiejętność wykorzystania tego
stanu jako idealnego czasu na spotkanie z Bogiem, czy na urzeczy3

A. Whitehead, Religia w tworzeniu, Kraków 1997, s. 30.
Tamże, s. 31.
5
Tamże, s. 31.
4
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wistnienie Jaźni. Mistyczne doświadczenia Św. Jana od Krzyża, Św.
Teresy, Padmasambhawy czy Dogena łączy ten element, że dokonali ich w samotności. Samotność jest wyzwaniem i heroizmem. To
styl życia na jaki nie każdy chce się zdecydować. Jest to elitarna
droga – głębokiej religijności.
W suttach kanonu palijskiego można znaleźć wersy faworyzujące samotny tryb życia jako doskonalszy. Towarzystwo osób nie
podążających ścieżką rozwoju duchowego może stanowić samo w
sobie przeszkodę i sprowadzać na złe tory. Toteż Budda zaleca samotność jako idealny warunek przemiany.
Kiedy zaś nie znajdziesz towarzystwa mądrego i roztropnego przyjaciela, kogoś, kto wiedzie dobre życie — wtedy
tak jak król, który pozostawia za sobą pokonane królestwo, albo samotny słoń w puszczy, powinieneś samotnie
podążać swoją drogą6.
Kaljanamitra, czyli dobry przyjaciel, to jedyny godny towarzysz duchowej wędrówki. Jeśli nie ma osoby, która postępuje mądrze i etycznie, to należy samotnie praktykować. Towarzystwo
osób, które nie zajmują się rozwojem jest bardzo szkodliwe. Z jednej strony może powodować przejmowanie negatywnych nawyków, z drugiej nie daje wystarczającego wsparcia. Mnich oddany
ścieżce przekształcenia powinien ukochać samotność, delektować
się tym stanem i cieszyć, że ma możliwość praktyki. Zważywszy na
to, iż śmierć może przyjść w każdym momencie należy każdą chwilę wykorzystać jak najlepiej oddalając się od zbiorowisk ludzkich,
szukając przestrzeni na medytację.
Rdzeń religii – przemiana umysłu, jest czymś, co dokonuje się
indywidualnie i w samotności. Z drugiej strony aspekt społeczny
pojawia się jako nieodzowny element skutecznej praktyki. Właśnie
poprzez relacje z innymi można praktykować etykę, bez której
niemożliwe jest wyzwolenie.
W jodze klasycznej etyka jest pierwszym szczeblem mistycznej drabiny. Droga do stanu wyzwolenia, czyli kaiwalji, wiedzie
przez osiem stopni (asztawangani) wyliczonych w sutrze II. 29:
6

Dhammapada (dalej: Dhp.) 329.
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Jama nijama-asana pranajama pratjahara dharana dhjana
samadhajo-'sztawangani7.
Są to kolejno:
1. zasady etyczne (jama)
2. praktyki ascetyczno-mistyczne (nijama)
3. pozycje ciała (asana)
4. kontrola sił witalnych (pranajama)
5. wycofanie zmysłów (pratjahara)
6. koncentracja (dharana)
7. kontemplacja (dhjana)
8. skupienie, medytacyjna absorpcja, enstaza (samadhi)
Osiem elementów jogi stanowi drogę do wyzwolenia. Są one
ze sobą powiązane i można praktykować je równocześnie. Ponadto
Patańdżali zaznacza, że już praktykując pojedynczy człon można
osiągnąć ogromne rezultaty, a nawet wyzwolenie. Zasady moralne
są niezmiernie istotne – są one Wielkim Ślubowaniem i obowiązują
jogina w każdym miejscu i o każdej porze. Regulują one stosunki
adepta z innymi, jego relacje społeczne. Co pokazuje jak istotne jest
to, jak osoba funkcjonuje wśród ludzi, dla jej wewnętrznej przemiany. I jaki ma to niebagatelny wpływ na stan jej umysłu. Z jednej
strony zachowanie w relacji ja-inny jest odzwierciedleniem umysłu,
można zobaczyć co wymaga jeszcze pracy i poprawy. Z drugiej
stron relacja ja-inny jest doskonałym momentem do praktyki zasad
etycznych, które przyczyniają się do uzdrawiania splamionego
umysłu.
W jodze klasycznej podstawową i najważniejszą zasadą
etyczną jest powstrzymanie się od przemocy (ahimsa). Ta zasada
jest źródłem pozostałych. Komentator Jogasutr, Wjasa, wyjaśnia, że
jest to niezłośliwość/niedokuczliwosć w stosunku do jakiejkolwiek
czującej istoty8. Zwracam uwagę, iż nie odnosi się to jedynie do
człowieka – ale do „jakiejkolwiek czującej istoty”. Ahinsa nie oznacza jednie zakazu zabijania. Jest to powstrzymanie się od czynienia
krzywdy (czyli hinsy) zarówno czynami, jak i słowami i myślami.
To zarówno fizyczna krzywda, jak i gniew, pochwalanie krzywdy,
7
8
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Jogasutry (dalej: Js.) II.29.
Jogabhaszja (dalej: Jbh.) II.30.

cieszenie się z krzywdy, czy nakłanianie do szkodzenia innym. Jest
to również niekrzywdzenie samego siebie. Wszystkie inne zasady
etyczne są po to, aby ugruntować się w ahinsie i osiągnąć w niej
doskonałość. Przyczyną tego, iż ludzie wyrządzają szkodę innym
jest to, że są zaślepieni przez gniew, pożądanie i niewiedzę. Wjasa
podkreśla, iż każda forma krzywdy jest tak naprawdę szkodą wobec samego siebie – gdy zranimy kogoś, tkwi to w naszych umysłach i, według owego komentatora, ten lęk może nas skierować do
piekła9. Zasadniczą kwestią jest tutaj pilnowanie swojego własnego
umysłu, by był on wolny od negatywności. W tym ujęciu ahinsa
jest swoistym stanem, stanem czystości i błogości, płynących z
wolności od zadawania cierpienia innym.
Pozostałe jamy obejmują: mówienie prawdy (satja), powstrzymywanie się od kradzieży (asteja), celibat (brahmaczarja), nieposiadanie (aparigraha). Praktyki ascetyczno-mistyczne to: praktyki
oczyszczające (śaucza), zadowolenie (santosza), asceza (tapas), studiowanie pism (swadhjaja), oddanie się Iśwarze (Bogu, pranidhanani). Jamy regulują relację jogina z otoczeniem, nijamy natomiast odnoszą się do jego własnej praktyki. Praktyki oczyszczające dzielą się na
wewnętrzne (czyli oczyszczanie umysłu z tzw. splamień czyli negatywnych stanów takich jak zazdrość, duma, nienawiść, próżność,
przywiązanie, lgnięcie) i zewnętrzne ( np. oczyszczanie za pomocą
wody, spożywanie odpowiedniego pożywienia, unikania alkoholu
oraz mięsa). Łączy się to z praktykowaniem życzliwości i miłości do
wszystkich czujących istot. Zadowolenie polega na tym, że jogin nie
pragnie więcej niż ma, w każdych warunkach czuje się dobrze. Pragnienie jest wielką przeszkodą na drodze do wolności, gdyż ogarnięta
nim osoba nie może się od niego uwolnić, wypala ją to i nie może
osiągnąć spokoju. Asceza czyli tapas, oznacza w jodze klasycznej znoszenie pragnienia i głodu, ale również ciężkich warunków takich jak
chłód czy gorąco, dotyczy także postów i unikania próżnych rozmów.
Jogin znosi fizyczny dyskomfort, cierpienia ciała i wszelkie trudy z
obojętnością i spokojem. Studiowanie ma pomóc joginowi zniechęcić
się do świata i skłonić się do ćwiczeń duchowych.

9

Jbh. II.34.
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Istotnym elementem treningu jest kontrola myśli. Dosłownie
oznacza to, że gdy tylko pojawią się negatywne myśli należy je zastąpić ich przeciwieństwem. Pozwala to przezwyciężyć wszelkie pojawiające się słabości. Negatywne myśli pojawiają się wciąż w umyśle z
powodu sanskar. Jogicznym terminem oznaczającym nieświadomość,
czy też dyspozycyjną sferę świadomości empirycznej, jest czetas.
Każda zmiana umysłu pozostawia ukryty ślad, odcisk (sanskara), który może się ujawnić w świadomości. Sansakry umożliwiają zachodzenie procesów pamięciowych, a w dodatku to właśnie za ich sprawą możliwe jest funkcjonowanie prawa karmana. Modyfikacje umysłu powodują powstanie sanskar, jednocześnie sanskary stają się
przyczynami zachodzenia kolejnych zjawisk świadomościowych. Ten
nieustanny proces trwa, ponieważ sanskary i zjawiska mentalne mają
taką samą naturę. Gdy podobne stany umysłu się powtarzają, sanskary coraz silniej się utrwalają, innymi słowy, nasze skłonności są
wzmacniane. Dlatego celem jogina jest osłabienie tych dyspozycji i
osiągnięcie stanu równowagi. Niemoralne czyny, myśli czy słowa
zostawiają negatywne ślady w nieświadomości. Patańdżali nie radzi
aby krytykować siebie za negatywne myśli, ale aby radzić sobie z nimi jak tylko się pojawią. Wjasa w swoim komentarzu tłumaczy to w
następujący sposób: gdy tylko pojawi się myśl w rodzaju: „nienawidzę go“, „zazdroszczę wszystkiego“ itd., należy wytworzyć myśl
przeciwną „kocham czujące istoty", „cieszę się szczęściem innych“ itd.
Chciwość, gniew i niewiedza najczęściej popychają do
negatywnych czynów. Dlatego, według Patańdżalego, należy
rozmyślać nad konsekwencjami, tym, że takie działania prowadzą
do cierpienia.
Oddanie się Iśwarze jest różnie interpretowane. Bryant
interpretuje ten etap nawiązując do Bhagawadgity, w której należy
wszystkie swoje działania i ich efekty przekazać Krysznie.
W sadhanapadzie Patańdżali opisuje efekty praktykowania
nijam. W obecności osoby trenującej się w ahimsie nie pojawia się
wrogość (Js. II.35). Mówienie prawdy, według słynnego
komentatora jogi Waszaspati Miśry, prowadzi do tego, że jogin
panuje nad swoimi czynami, a tym samym nad przyszłymi
odrodzeniami (Js. II.37). Pozostałe prowadzą do oczyszczania
umysłu, gromadzenia energii, poznania przeszłych narodzin,
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najwyższego szczęścia itd.
Niezmiernie istotną praktyką jest pielęgnowanie współczucia,
życzliwości, zadowolenia i bezstronności. Pojawia się ona zarówno
w buddyzmie, jak i w systemie Patańdżalego i wskazuje na
relacyjny charakter duchowej przemiany. Wjasa wyjaśnia iż
praktyka ta polega na praktykowaniu życzliwości i radości wobec
istot, które spotkało coś pozytywnego, współczucia dla cierpiących,
cieszenia się z dobroci innych i tolerancję wobec zagubionych.
Poprzez ową praktyką oczyszcza się umysł i możliwe jest
osiągnięcie medytacyjnej absorpcji. Jakże istotna jest zatem
praktyka dobroci i miłości wobec innych, skoro powoduje
transformację umysłu. Inne istoty oznaczają tutaj wszelkie czujące
istoty, jakie pojawiają się w sansarze – zwierzęta, istoty uwięzione
w piekłach, duchy.
Szczególnie podkreślony jest ten relacyjny aspekt w
mahajanie, w której dążenie do wyzwolenia wszystkich czujących
istot powodowane bezgranicznym współczuciem jest celem
nadrzędnym. Przemiana dokonuje się w samotności, ale
niewykorzystanie nowo odkrytego potencjału dla dobrach
wszystkich istot nie jest tym, do czego dąży buddysta. Oczywiście
pojawia się tutaj swoista paradoksalność. Z poziomu absolutnego
nie ma żadnych czujących istot. Paradoksalność doświadczenia
mistycznego trafnie oddaje Sutra Diamentowa.
I Błogosławiony rzekł do Subhutiego te słowa: ― „Tu,
Subhuti, ten, kto wstąpił na wóz bodhisattwów, w ten
sposób niechaj wzbudza myśl: ‘Ile jest istot objętych zbiorowo nazwą istot, czy to powstałych z jaja, czy to powstałych z łona, czy to powstałych z ciepła i wilgoci, czy
to powstałych w nadnaturalny sposób, czy to mających
postać, czy to niemających postaci, czy to obdarzonych
świadomością, czy to nieobdarzonych świadomością, czy
też ani obdarzonych, ani nieobdarzonych świadomością;
ile jest światów istot rozpoznawalnych jako światy istot
― te wszystkie istoty ja doprowadzę całkowicie do nirwany, w sferę nirwany pozbawionej jakichkolwiek pozostałości zespołów elementów istnienia’.
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Doprowadziwszy w ten sposób całkowicie niezmiernie
liczne istoty do nirwany, żadna istota nie jest doprowadzona
całkowicie do nirwany – tak niechaj wzbudza myśl10.
Jest to związane z perspektywą absolutną, oraz relatywną.
Doświadczenie mistyczne jest poza-konceptualne, toteż próby
intelektualnego zrozumienia są skazane na porażkę. Istotne jest
tutaj to, że mahajanistyczny ideał bodhisattwy polega na tym, aby
wyzwolić wszystkie czujące istoty. Samotna wędrówka,
zwieńczona sukcesem i urzeczywistnieniem nie jest pełna, gdyż
niezliczone istoty wciąż cierpią. Bodhisattwa kierowany miłością
nie opuści kręgu narodzin i śmierci, gdyż zbyt wielkie współczucie
odczuwa, aby zostawić istoty, które zmagają się ze swoimi
splamieniami na pastwę karmy.
Chciałabym tutaj podkreślić, że przemiana dokonuje się w
samotności. Punktem wyjścia jest samotność i uczucie oddzielenia,
które kieruje człowieka na szukanie sacrum. Jest to swoista
niezgoda na zastany stan rzeczy, powodująca chęć przeniknięcia
głębiej. Jednak element społeczny jest nieodzowny, gdyż albo
przed samą przemianą nasze relacje z innymi wpływają na nasz
umysł, albo po przemianie urzeczywistnia się wielkie współczucie,
które powoduje, że koncentracja tylko na własnym szczęściu jest
niepełna. Zbyt wielka miłość do wszystkiego, co żyje uniemożliwia
przymknięcie oczu na innego. Z drugiej strony mistyczne
doświadczenie całości i totalności, które wymyka się
konceptualnym opisom, może być uczuciem jedności ze
wszystkimi czującymi istotami.
Wszak Buddha po samotnej wędrówce zaczął nauczać –
najprawdopodobniej kierowało nim współczucie i miłość. Samotne
doświadczenie przekształciło się w doświadczenie pełni i integracji.
W mahajanie niezmiernie istotne jest dążenie do równowagi i
stabilności umysłu – podobnie jak w jodze klasycznej. Namiętności
i pragnienia stanowią przeszkodę w osiągnięciu spokoju. Tak
opisuje to Śiantidewa:

10

Sutra Diamentowa,
http://mahajana.net/teksty/sutra_diamentowa/html/Diamentowa_Sutra.html, 02. 02. 2014.
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Ci, co pragną gorliwie praktykować Nauki,
Powinni uważnie śledzić swój umysł,
Bo temu, kto go nie obserwuje,
Nie uda się wytrwać w praktyce.
Tu, na ziemi, niepokorne i szalone słonie
Nie wyrządzą tylu szkód,
Co zbiegły słoń mego umysłu,
Zdolny strącić mnie w piekło Awiczi.
Jeśli słonia umysłu spętam
Sznurem uważności,
Wszystkie lęki znikną,
A dobrodziejstwa same spłyną w me ręce11.
Bodhisattwa kieruje się uniwersalnym współczuciem i
wszystkiego jego czyny związane są z dobrem innych istot. Dąży
on do wykształcenia w sobie bodhiczity – woli do osiągnięcia
wyzwolenia nie dla siebie, ale dla pożytku wszystkich czujących
stworzeń. Praktyka wiodąca do tego wiedzie przez sześć paramit –
jest to swoisty trening, którego zwieńczeniem jest transformacja
umysłu. Również tutaj etyka jest niezmiernie istotna. Pierwszą
paramitą
jest
doskonałość
szczodrości.
Oznacza
ona
przezwyciężenie lgnięcia do materialnych rzeczy i dzielenie się z
innymi tym, co się posiada bez oczekiwania nagrody, pochwały
czy zysku. Kolejną paramitą jest doskonałość moralności, która jest
podstawowym warunkiem – podobnie jak w jodze klasycznej. Ten
etap treningu polega na unikaniu wszelkich form krzywdzenia.
Następna jest paramita cierpliwości – rozwijanie w sobie
niewzruszonego spokoju. Tak pisze o niej Śantidewa:
Jakiekolwiek zasługi
Zgromadzilibyśmy przez tysiąc kalp,
Czy to pokłony, czy ofiary dla Sugatów,
11

Szantidewa,
Przewodnik
na
ścieżce
bodhisattwy,
r.V.1-3,
http://mahajana.net/teksty/szantidewa_bodhisattwa_5.html, dostęp: 27.11.2014.
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Nagły wybuch gniewu może wszystko zniweczyć.
Nie ma zła gorszego niż nienawiść
I poświęcenia większego niż cierpliwość.
Dlatego pilnie ćwicz się w cierpliwości,
Korzystając z wszelkich sposobów.
Umysł nie doświadczy spokoju,
Nie znajdzie szczęścia ni radości,
Nie zazna snu, utraci stabilność,
Jeśli gniew przeszywa serce12.
Bardzo ważne na ścieżce bodhisattwy jest postrzeganie
współzależności wszystkich zjawisk, a także ich nietrwałości, braku
trwałego „ja” oraz nie możności osiągnięcia trwałej satysfakcji.
Współzależność konotuje to, iż krzywda ma wpływ nie tylko na jedną
osobę, ale także na całe otoczenie i umysł osoby krzywdzącej.
Następną paramitą jest doskonałość wysiłku, czyli niestrudzone
dążenie do ostatecznego celu. Kolejna jest paramita koncentracji – ten
etap obejmuje już samotny wysiłek i dążenia. W odosobnionym
miejscu adept poświęca się medytacji i oczyszczaniu umysłu. Etyka
jest niezbędnym warunkiem, by osiągnięcie spokoju było możliwe.
Dlatego relacje z innymi są nieodzownym elementem duchowej
przemiany w soteriologiach wschodnich. Jednakże wysiłek zawsze
jest indywidualny, samotny i całkowicie zależny od danej osoby.
Można użyć terminu „autosoteriologia” - z zewnątrz nie nastąpi
przemiana. Urzeczywistniony bodhisattwa nie może uczynić kogoś
wyzwoloną istotą – może jedynie wspomóc. W jodze i buddyzmie
człowiek jest zdany sam na siebie, jego samotność jest zaakcentowana
tym bardziej, bo w tym świecie wypełnionym cierpieniem, tylko jego
własny, samotny wysiłek może przynieść mu ulgę.
Szóstą paramitą jest doskonałość mądrości – ukoronowanie
pozostałych cnót. Jest to urzeczywistnienie, wgląd i dostrzeżenie jakie
rzeczy są. Czyste postrzeganie bez błędu poznawczego. Pojawia się
zrozumienie, że wszystkie zjawiska są puste, pozbawione
niezmiennej substancji, a jedynie powstają na zasadzie
12
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Tamże, VI.1-3.

współzależnego warunkowania. Jak wyjaśnione to zostało w suttach:
Forma przypomina zlepek piany,
uczucie przypomina bąbel na wodzie,
percepcja przypomina miraż,
formacja umysłowa przypomina pustą wewnątrz łodygę,
a świadomość przypomina sztuczkę magiczną13.
Jeśli ktoś widzi tylko bąble puste,
dostrzega, że to jeno fatamorgana –
kto tak odbiera to co „rzeczywiste”,
nie wypatrzy go władca umierania14.
Oznacza to, że wszystkie zjawiska cechuje nietrwałość i brak
esencji – co bodhisattwa urzeczywistnia w pełni. Widząc więc jak
czujące istoty pogrążone są w tej iluzji czuje tym większe
współczucie – w pogoni za światowymi celami, gonią oni za
rozpadającymi się iluzjami.
Doświadczenie samotności to przejmujące i głębokie
doświadczenie egzystencjalne, które może popchnąć człowieka w
duchową podróż. W takim sensie jest to jedno z najważniejszych
doświadczeń, najdonioślejszych i najpiękniejszych. Człowiek w
obliczu swojej nieskończonej samotności kreuje przestrzeń na
religię. Dlatego lęk przed tym doświadczeniem nie jest niczym
pożytecznym.
Streszczenie
Alfred Whitehead zdefiniował religię jako to, co człowiek robi ze
swoją samotnością. Jest to odpowiedź na egzystencjalną pustkę, metafizyczny brak, związany z naszym życiem. Twórcy wielkich religii
porzucają wspólnotę i partnerstwo, jakby tylko w samotności możliwe było zrealizowanie ostatecznego celu. Buddha odbył samotną podróż, która zwieńczona została przebudzeniem pod drzewem Bodhi.
Jezus odbył samotną wędrówkę po pustyni. Toteż samotność jest nieodzownym elementem głębokiej religijności. Jednocześnie jest czymś
13
14

Pheṇapiṇḍūpama Sutta, SN.22.095, Mowa o zlepku piany.
Dhp.170.
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trudnym, może zamienić się osamotnienie, któremu towarzyszą takie
emocje jak lęk, smutek, a nawet rozpacz. To co łączy głęboko uduchowione osoby, to umiejętność wykorzystania tego stanu jako idealnego czasu spotkanie z Bogiem, czy na urzeczywistnienie Jaźni. Mistyczne doświadczenia Św. Jana od Krzyża, Św. Teresy, Padmasambhawy czy Dogena łączy ten element, że dokonali ich w samotności.
Urzeczywistnienie duchowe jest czymś nad czym osoby pracują same
– czy czekając na łaskę, czy oczyszczając swój umysł podczas medytacji. Samotność jest wyzwaniem i heroizmem. To styl życia na jaki nie
każdy chce się zdecydować. Jest to elitarna droga – głębokiej religijności. Siddharta Gautama niejednokrotnie afirmował samotność, zalecając taki tryb życia swoim uczniom. Z drugiej strony pełna realizacja
duchowa wymaga przestrzegania zasad etycznych, co jest możliwe
dopiero w relacjach z innymi.
Summary
Loneliness as an ideal starting point for a spiritual journey
Alfred Whitehead defined religion as what a man does with
his loneliness. This is an answer to the existential emptiness,
metaphysical deficiency associated with our lives. The creators of
the great religions abandon the community and partnership, as if it
was only possible in solitude to realize the ultimate goal. Buddha
took a solitary journey, which was crowned with the awakening
under the Bodhi tree. Jesus took a lonely journey through the
desert. Thus, loneliness is an indispensable element of deep
religiosity. At the same time it is something difficult, which can
turn into seclusion, accompanied by emotions such as fear, sadness
and even despair. It's what connects deeply spiritual person, is the
ability to use this state as an ideal time to encounter with God, and
to the realization of the Self. Mystical experience of St. John of the
Cross, St. Teresa, Padmasambhava and Dogen connects the element
that they made their journey alone. The realization of the spiritual
goal is something over which people work alone. Loneliness is a
challenge and heroism. It's a lifestyle for which not everyone wants
to decide. It is the elite way of deep religiosity. Siddharta Gautama
repeatedly affirmed loneliness, recommending the lifestyle of his
disciples. On the other hand, the full realization of the spiritual goal
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requires adherence to ethical principles, which is possible only in
relationships with others.
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