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WSTĘP
Rodzina bierze początek w miłości, jaką Stwórca ogarnia
stworzony świat, co wyraziło się już „na początku”, w Księdze Rodzaju (1,1). Nie bez znaczenia Jan Paweł II tak wiele uwagi poświęcał zagadnieniu rodziny, wykazując przy tym głębokie i integralne
rozumienie natury i funkcji rodziny w świecie współczesnym. Wyrazem tego są ważne dokumenty i przemówienia, które stanowią
cenną inspirację dla wszystkich osób, zajmujących się kwestią
współczesnej rodziny. W nauczaniu Papieża rodzina jest społecznością osób, „dla których właściwym sposobem bytowania jest
komunia: communio personarum. Rodzina jako wspólnota osób jest
równocześnie pierwszą ludzką „społecznością” (List do Rodzin, nr
7; dalej LR). Dar z siebie, który jest istotą miłości małżeńskiej i rodzinnej jest „wzorem i zasadą składania dar z siebie” dla wszystkich innych wspólnot. „Komunia jak i uczestnictwo codziennie
przeżywane w domu - napisze Ojciec św. - w chwilach radości i w
trudnościach jest jak najbardziej konkretną i skuteczną pedagogią
dla czynnego, odpowiedzialnego i owocnego włączenia się dzieci
w życie społeczne o szerszym zasięgu” (Adhortacja apostolska Familiaris consortio, nr 37; dalej FC).
Rodzina jest naturalnym i genetycznie pierwszym środowiskiem, w którym ontologiczną cechą jest komunijność. Jest ona w
sposób naturalny odkrywana i urzeczywistniana przez wszystkich
członków wspólnoty rodzinnej. Komunia małżeńska i rodzinna są
wzorcem i modelem w budowaniu każdej autentycznej komunii
osób, wspólnoty. Klimat naturalnego przywiązania jaki łączy
członków rodziny jest podstawą skuteczności i integralności
wszelkiej działalności wychowawczej.
Święty Papież wskazując na rodzinę jako podstawowe środowisko wychowawcze i wychowujące wskazuje na następujące jej
funkcje. Rodzina jest: a) „szkołą bogatszego człowieczeństwa”; b)
wspólnotą służącą życiu; c) „pierwszą i podstawową szkołą uspołecznienia”; d) „kolebką i najskuteczniejszym narzędziem humanizacji i personalizacji społeczeństwa”. Pierwszym i podstawowym
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zadaniem rodziny, a zarazem celem wychowania społecznego jest
tworzenie wspólnoty osób - komunii osób. Polegać ma ono na
wiernym „przeżywaniu rzeczywistości komunii w ciągłym działaniu, na rzecz rozwijania prawdziwej wspólnoty osób” (FC, nr 18).
Aby rodzina stawała się „szkołą bogatszego człowieczeństwa” i
służyła tworzeniu wspólnoty osób, Jan Paweł II wskazuje na pewne
wartości konieczne w budowaniu i umacnianiu komunii. Wartości
te stanowią zarazem treść i cele dla wychowania społecznego w
rodzinie. Rodzina stając się „szkołą bogatszego człowieczeństwa”
dla wszystkich swoich członków jest zarazem podstawowym środowiskiem kulturotwórczym. Papież przypominając wypowiedź
Soboru Watykańskiego II o rodzinie jako „pierwszej i żywotnej
komórce społecznej” uczy, że: „rodzinę łączą ze społeczeństwem
żywotne i organiczne więzi, stanowi ona bowiem jego podstawę i
stale je zasila poprzez swe zadanie służenia życiu: w rodzinie przecież rodzą się obywatele i w niej znajdują pierwszą szkołę tych cnót
społecznych, które stanowią o życiu i rozwoju samego społeczeństwa. W ten sposób na mocy swej natury i powołania, daleka od
zamknięcia się w sobie, rodzina otwiera się na inne rodziny i na
społeczeństwo, podejmując swoje zadanie społeczne” (FC, nr 42).
Zdaniem Ojca św. życie wspólnotowe w rodzinie „staje się
przykładem oraz bodźcem dla szerszych kontaktów społecznych w
duchu szacunku, sprawiedliwości, dialogu i miłości” (FC, nr 43).
Aby rodzina stawała się szkołą uspołecznienia, muszą być kształtowane w poszczególnych jej członkach pewne predyspozycje, takie jak: świadomość zadań społecznych i politycznych, oraz wyzwań z nimi związanych. Świadomość ta, ma służyć z kolei uczestnictwu członków rodziny, w rozwoju społeczeństwa (FC, nr 42).
Wychowanie w refleksji św. Jana Pawła II nie tylko „odbywa
się we wspólnocie”, ale jawi się jako wspólnota i ustanawia wspólnotę. Jest bowiem najpierw procesem, który dokonuje się we wnętrzu człowieka, tam obejmuje drugiego człowieka, konstytuując
wewnętrzną wspólnotę wychowawcy i wychowanka, przenikniętą
prawdą i miłością. Papież posługuje się tu metaforą „rodzenia”.
Rodzic jest tym, który „rodzi” wychowanka w znaczeniu duchowym, ale też wychowanek „rodzi” w sobie wychowawcę, a więc
„przejmuje do swego wnętrza” to, czym wychowawca „żyje”.
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Jednakże rodzina to przede wszystkim wspólnota, jaką Bóg
dał ludziom jako wyraz swojej wielkiej miłości. O takim charakterze rodziny świadczy zasada komplementarności (uzupełniania
się). Wygląda ona następująco: rodzice dają życie dziecku, przychodzi ono na świat - zaczyna się żmudny, ale i bardzo dużo dający
każdej ze stron proces wychowania. Zgodnie z opiniami naukowców trwa on nawet do 24. roku życia, kiedy to człowiek powinien
już być w pełni dojrzały psychicznie i fizycznie. Ponadto dziecko
jest utrzymywane przez rodziców, dzięki ich pracy zarobkowej
zyskuje pewien status społeczny i materialny. Wszystkie wysiłki
rodziców skupiają się głównie na zapewnieniu jak najlepszej przyszłości. Jak na razie widać, że to mama i tata więcej dają dziecku
niż odwrotnie. Jednak to tylko iluzoryczne spostrzeżenie. W rzeczywistości dziecko może dać rodzicom bardzo dużo przed tym 24.
rokiem życia. Można tu wymienić radość z pierwszego kroku,
pierwszych wypowiedzianych słów, pierwszej „piątki” w szkole.
Bardzo ważna jest także pomoc dzieci w domu. Powinna się objawiać w sumiennym wykonywaniu różnorakich obowiązków, np.
mycie naczyń, prasowanie czy sprzątanie. Doskonale widać wśród
dzieci mieszkających na wsi przywiązanie do takich prac. Wśród
dzieci wychowanych w mieście wygląda to zgoła odmiennie.
Socjologowie rodziny zgodnie stwierdzają, że obecnie człowiek posiada silniejszą niż dawniej tendencję do zakładania rodziny, chociaż równocześnie i silniejszą tendencję do jej rozwiązywania. Rodzina stanowi uniwersalną formę życia w wymiarze całej
ludzkości. Etnologia nie zna społeczeństwa ani w retrospektywie
historycznej, ani obecnie, w którym by nie istniała rodzina. Teorie
ewolucjonistyczne Bachofena, Morgana, Engelsa i innych, głoszące
rozwój rodziny od pierwotnej hordy cechującej się bezładem
płciowym, poprzez różne formy zbiorowych i grupowych małżeństw aż do rodziny monogamicznej i patriarchalnej - zostały całkowicie przez naukę obalone.
Rodzina w zależności od społeczeństwa, w którym występuje,
posiada różne formy, różny zakres i kształt, ale stanowi zawsze
swoistą całość, swoistą jedność o wyraźnie określonych cechach,
które decydują o jej wewnętrznej spoistości i odrębności. Ta wspólnotowa jedność rodzinna obejmuje biologiczne, psychiczne, kultu9

rowe i społeczne aspekty życia. Jest to wspólnota, w której przychodzi się na świat, uzyskuje tożsamość oraz kształtuje podmiotowość. Wynika to z faktu, że biologiczne rodzicielstwo musi zostać
dopełnione rodzicielstwem duchowym, kulturowym, społecznym i
materialnym. Dlatego w tej właśnie wspólnocie emocjonalne zaangażowanie na ogół dominuje nad formalnie pojętym obowiązkiem,
a poświęcenie nad używaniem. Relacje w rodzinie opierają się
przede wszystkim nie na tym, co poszczególni jej członkowie posiadają, lecz na tym, czym i kim są dla siebie wzajemnie. Bez tej
swoistej wspólnoty rodzina byłaby tylko sumą fizycznie podobnych jednostek, nie zaś społeczną i podmiotową jednością. Jedność
ta jest dla funkcjonowania rodziny tak ważna, że wszędzie zapewniają ją określone systemy normatywne właściwe danemu społeczeństwu.
Zmiana instytucjonalnego kształtu współczesnej rodziny polega na ograniczeniu bądź zaniku dawnych rygorów instytucjonalnych zarówno w odniesieniu do zawierania małżeństwa, jak i sposobów funkcjonowania rodziny. Współczesne społeczeństwa cechuje wielka różnorodność form życia, różnorodność systemów
wartości, upodobań itp. Tej różnorodności odpowiada także różnorodność form łączenia się ludzi w związki małżeńskie lub quasimałżeńskie.
Niniejsze opracowanie jest refleksją wielu Autorów tekstów,
którzy w swoich badaniach zajmują się tym zagadnieniem. Tematyka wielokrotnie podejmowana była podczas organizowanych
konferencji naukowych przez Katedrę Pedagogiki Katolickiej KUL
w Stalowej Woli. Wielokrotnie temat rodziny pojawiał się w wydawanych czasopismach „Pedagogiki Katolicka” czy „Pedagogia
Ojcostwa”. Książka jest więc kolejną próbą przybliżenia zagadnień
związanych z rodziną w szerokim tego słowa znaczeniu.
W czterech rozdziałach ukazano wiele zagadnień, które hermetycznie wpisują się w prezentację obrazu rodziny XXI wieku jak
też w aspekcie historycznym. Rozdział pierwszy noszący tytuł:
„Rodzina fundamentem społeczeństwa” jest wprowadzeniem w
temat. Każdy doskonale wie, że to właśnie rodziną stanowi podstawową komórkę każdej wspólnoty. Rozdział drugi „Rodzina jako
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wspólnota” przedstawia rodzinę właśnie jako wspólnotę, która od
początku ludzkości stanowi tę samą strukturę i odgrywa tę samą
rolę. Z kolei w rozdziale trzecim zatytułowanym „Rodzina w literaturze” autorzy tekstów na bazie polskiej literatury ukazali obraz i
znaczenie rodziny. Jako kolejny rozdział, czyli czwarty zatytułowany „Rodzina w świetle prawa” zostały przedstawione kwestie
rodziny w aspekcie prawnym. Okazuje się, że Zycie codzienne nakreśla wiele problemów, zdarzeń wymagających rozstrzygnięć,
wyjaśnień w duchu prawa.
Niniejsza publikacja z całą pewnością nie pretenduje do wyczerpania szerokiej problematyki na temat rodziny, ni też nie daje
pełnej odpowiedzi na wiele pytań, wątpliwości związanych z tą
tematyką. Zapewne kolejne publikacje jakie się ukażą podejmą w
podobnym aspekcie kwestie rodziny, zwłaszcza, że w wielu środowiskach wciąż prowadzone są badania naukowe, które winny
być opublikowane.
Konkludując należy podkreślić, że każdy z nas potrzebuje innych ludzi i każdy jest innym potrzebny. Każdy z nas wywiera
wpływ na innych i każdy takiemu wpływowi podlega. Związki i
interakcje międzyosobowe oraz ich charakter mają zasadnicze znaczenie dla kierunku i stopnia rozwoju człowieka. Często ważą na
całym jego życiu. Rodzina jest grupą o specyficznej sile oddziaływania. Siła ta decyduje o znaczeniu rodziny w kształtowaniu się
ludzkiej osobowości, stosunku człowieka do siebie, innych ludzi i
świata oraz w postrzeganiu przez niego swojej w tym świecie roli.
Stąd jakość rodziny ma podstawowe znaczenie zarówno dla tworzących ją osób, jak i dla całego społeczeństwa. To, jacy jesteśmy,
zależne jest od tego, jaka jest nasza rodzina - to, jaka jest nasza rodzina, zależy od tego, jacy jesteśmy. Od tego, jacy jesteśmy, zależy
jakość naszych społeczeństw.
Ks. Jan Zimny
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CZĘŚĆ I
RODZINA
FUNDAMENTEM SPOŁECZEŃSTWA

Współczesne modele rodziny
Aksjologiczny wymiar rodziny
Środowiska wychowawcze
Wartości w wychowaniu
Rodzina w dobie przemian
Rodzina i rodzicielstwo

13

14

Ks. Władysław Kądziołka

Współczesne modele rodziny
Rodzina Bogiem silna,
staje się siłą człowieka i całego narodu.
Jan Paweł II

Rodzina jest podstawową grupą, komórką, która odgrywa
główną i doniosłą rolę w życiu człowieka. Powszechnie przez jej
pojęcie rozumie się parę małżeństwa i jej dzieci, która zamieszkuje
pod wspólnym dachem i prowadzi wspólne gospodarstwo
domowe1. Sytuacja rodziny w świecie współczesnym jest bardzo
zróżnicowana pod wieloma względami: kulturowym, religijnym,
dzietności, struktury rodziny i funkcji, jakie pełni w zależności od
stopnia rozwoju społeczno-ekonomicznego różnych społeczeństw.
Współczesne rodziny polskie podlegają dwom przeciwstawnym
sobie procesom. Z jednej strony na ich wzory zachowań, styl życia i
mentalność wywierają wpływ struktury społeczne, z którymi są
powiązane zaś z drugiej strony podlegają wpływom kultury
masowej transmitowanej przez środki masowego przekazu2. Ten
naturalny charakter rodziny wynika przede wszystkim z tego, iż
jest ona jedyną grupą społeczną, która rozwija się nie tylko przez
przyjmowanie nowych członków z zewnątrz, ale także przez
wewnętrzny rozwój – rodzenie dzieci3. Autor niniejszej publikacji
postawił sobie za cel prześledzenie najważniejszych zjawisk
rozgrywających się we współczesnej rodzinie.

1 Por. Art. 10 Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i
Kulturalnych z 1966 roku, ratyfikowanego przez Polskę w 1977 roku.
2 Zob. też: M. Andrzejewski, Ochrona praw dziecka w rodzinie dysfunkcyjnej
(Dziecko- Rodzina- Państwo), Kraków 2003; S. Badora, B. Czeredrecka, D. Marzec
(red.), Rodzina i formy jej wspomagania, Kraków 2001; Z. Tyszka, Z metodologii badań socjologicznych nad rodziną, Poznań 1991.
4. A. Kwak, Rodzina w dobie przemian. Małżeństwo i kohabitacja, Żak, Warszawa 2005
3 Por. T. Smyczyński, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2005, s. 11.
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I. Rodzina
Rodzina jest wielkim darem, jaki człowiek otrzymał od
Stwórcy. Człowiek powołany jest do życia w rodzinie i z rodziną.
Rodzina (łac. familia) to grupa społeczna złożona z rodziców i
dzieci oraz ogółu krewnych małżonków; występuje we wszystkich
społeczeństwach i pełni wiele funkcji m.in. prokreacyjną,
socjalizacyjną,
ekonomiczną,
opiekuńczą,
wychowawczą,
4
kulturową . Rodzina jest miejscem, gdzie dorastamy, stajemy się
sobą. Miejscem, z którego czerpiemy prawdę i fałsz, dobro i zło,
radości i smutek. Rodzina jest wspólnotą osób.
Sługa Boży Jan Paweł II5 nauczał, że rodzina założona i
ożywiana przez miłość, jest wspólnotą osób: mężczyzny i kobiety
jako małżonków, rodziców, dzieci i krewnych. Rodzina stanowi nie
tylko źródło życia ludzkiego, lecz także właściwe środowisko pod
względem cielesnym i duchowym.
Kościół swoim nauczaniu stwierdza, że u podstaw
małżeństwa jest jedność i nierozerwalność. Miłość małżeńska ze
swej natury wymaga jedności i nierozerwalności ich osobowej
wspólnoty, która obejmuje całe ich życie6.
Na przestrzeni wieków znacznie zmienił się model rodziny.
Zmiany te można przypisać przeobrażeniom dokonujące się we
współczesnym społeczeństwie. W obecnych czasach coraz częściej
możemy spotkać nowy model rodziny. Jest nim model 1+1. Inne
modele rodziny takie, jak 2+1, 2+2 coraz bardziej odchodzą na bok.
Coraz częściej można spotkać osoby, które decydują się
wychowywać samemu własną pociechę. Jednak nie zawsze ten
model rodziny jest świadomym wyborem kobiety bądź mężczyzny.
II. Przyczyny bezdzietności
Istnieje wiele czynników, które mogą wpływać na bezdzietność i które odnoszą się do biologicznej, ekonomicznej, społecznej
czy osobistej sfery życia człowieka. Nie można ominąć także wagi
potocznego i stereotypowego myślenia o bezdzietności. Badania
Mała Encyklopedia Powszechna PWN, red. Cz. Sojecki, Warszawa 1997.
Jan Paweł II, Familiaris consortio, 18 – dalej FC.
6 Katechizm Kościoła Katolickiego, 1644 – dalej KKK.
4
5
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socjopsychologiczne starają się przedstawić portret tych kobiet,
przyczyny bezdzietności i nastawienie do nich opinii społecznej.
Najczęściej ukazuje się wizerunek kobiety bezdzietnej z wykształceniem wyższym, z klasy średniej nastawionej na samorealizację.
Niejednokrotnie postrzega się je jako osoby o zaburzeniach psychopatologicznych. Niebagatelny wpływ na ich zachowania prokreacyjne wywierają traumatyczne przeżycia w dzieciństwie, brak
odpowiednich wzorów rodzicielskich, negatywne wzorce identyfikacyjne.
Bezdzietność należy analizować nie tylko na płaszczyźnie
psychopatologicznej, ale i w kontekście zmieniających się ról
płciowych i dezintegracji rodziny nuklearnej. Jak wskazują badania
socjologiczne i demograficzne, na bezdzietność mają wpływ czynniki ekonomiczne. Praca zawodowa kobiet, opóźnianie zawierania
małżeństw oraz regulacja poczęć. Innym fenomenem jest wzrost
fizjologicznej bezpłodności, obserwowany we wszystkich cywilizowanych krajach. Odwołując się do ekonomicznych teorii płodności można stwierdzić, iż skoro w nowoczesnych społeczeństwach
liczba dzieci nie wiąże z ekonomiczną produktywnością a rola kobiety nie ogranicza się do wykonywania nieodpłatnych funkcji
usługowo - konsumpcyjnych na rzecz rodziny pojawiają się kobiety, które wybiorą inne role niż macierzyńskie. Na podstawie prowadzonych badań nie można pokazać faktycznego powodu wyboru bezdzietności. Następuje przeorientowanie młodych kobiet na
coraz ważniejsze dla nich cele edukacyjne i zawodowe, którym towarzyszą ekonomiczne korzyści z bezdzietności.
Na bezdzietność mogą się decydować osoby ze specyficzną
altruistyczną postawą wobec świata. Nie chcą mieć potomstwa ze
względu na przeludnienie świata, problemy ekologiczne, wyczerpywanie się surowców. W tym względzie orientują się nie na dobro
własne, ale na dobro świata. Natomiast osoby pesymistyczne uważają, że istniejący świat ze swymi zagrożeniami, patologiami i problemami jest środowiskiem nieodpowiednim dla wychowania
dzieci7.

7

Por. B. Pietkiewicz, Gdzie to dziecko?, „Polityka 4(2006), s. 4–12.
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Stereotypowe poglądy mówią, iż osoby bezdzietne nie lubią
dzieci. Tymczasem na ten temat brak wiarygodnych badań. Z praktyki wiadomo zaś, że wiele z nich znakomicie funkcjonuje w rolach
profesjonalnych związanych z dzieckiem, a także w rolach rodzinnych jako ciocie, wujkowie, wspierając ekonomicznie i materialne
swoje systemy rodzinne8.
Kolejnym czynnikiem warunkującym bezdzietność mogą być
doświadczenia z dzieciństwa, takie jak: rozpad małżeństwa rodziców, inwalidztwo, choroby rodziców i rodzeństwa, starszy wiek
rodziców, poświęcenie dla kariery zawodowej, odpowiedzialność
za rodzeństwo i niemożność sprostowania trudnym wymogom
rodzicielstwa9. Czynnikiem zniechęcającym może być także lęk
przed psychofizycznymi uciążliwościami związany z przeżyciem
ciąży i porodu. Wymienione czynniki mogą być ze sobą splecione i
należy je badać w ciągu cyklu życia kobiety i jej partnera10.
Potoczny wizerunek osób bezdzietnych nie przedstawia się
korzystnie. Bardzo często postrzegane są one jako egoistyczne, złe,
nienormalne, nieodpowiedzialne, niedojrzałe osobowościowo, nieszczęśliwe, nienawidzące dzieci samotne, materialistyczne, zorientowane na życie11.
Nie można pominąć wpływu feminizmu na kształtowanie i
postrzeganie ról macierzyńskich i rodzinnych oraz - najistotniejszy
element teorii - kształtowanie się tożsamości kobiet. Instytucja rodziny, uważana od zarania dziejów za najlepszą strukturę dla rodzenia i wychowania dzieci oraz najkorzystniejszą dla samych kobiet, uznana została przez feminizm za zniewalającą i opresyjną.
Innymi słowy, kobiecość nie może być definiowana tylko przez
spełnienie ról macierzyńskich. Wymiar biologiczny nie może okre-

Por. Z. Wojtasiński, Kultura bezdzietności: co piąta kobieta nie chce być matką,
„Wprost” 15(2003), s. 83–87.
9 Zob. Z. Dąbrowska-Caban, Nietypowe związki małżeńskie w Polsce: doniesienia
badawcze, „Problemy Rodziny” 3(2001), s. 32–40.
10 A. Giddens, Socjologia, tł. A. Szulżycka, Warszawa 2005, s. 207–208.
11 R. Geremek, A. Sijka, Rodzina Kasi Tomka, „Wprost” 39(2003), s. 58–60.
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ślać wartości kobiet i definitywnego znaczenia macierzyństwa w
ich życiu12.
Niektóre nurty postulują wprost wycofanie się kobiet z prokreacji, dewaluację macierzyństwa, zniwelowania podporządkowania i przepracowania kobiet w rodzinie. Zwracają uwagę, iż feminizm powinien zajmować się nie tylko matkami, ale i kobietami
bezdzietnymi. W tym miejscu należałoby zapytać również, co się
dzieje z bezdzietnymi mężczyznami, jaki jest ich społeczny status?
Podział pracy wg płci kreuje różne doświadczenia dla obu płci i
odmienne sposoby myślenia. Rodzaj pracy wykonywany przez
mężczyzn alienuje ich od biologii i opieki nad innymi, generując
powstanie myślenia i wytworów „czysto męskich”. Kobiety zaś,
znajdujące się bliżej natury i biologii, rodzące dzieci, stające się
matkami, tworzą typ „myślenia kobiecego”13.
Feminizm drugiej i trzeciej fali występuje ostro przeciwko biologicznym teoriom płci. Należy zadać więc fundamentalne pytanie:
jak być kobietą bez macierzyństwa? Feminizm nie podaje alternatywnych teorii wyjaśniających, co znaczy dla kobiety brak dzieci.
Kobiecość jest tak silnie powiązana z macierzyństwem, że odrzucenie go jest synonimem antykobiecości i niedojrzałości społecznej.
Męskość określa praca, kobiecość zaś posiadanie dzieci14.
W ponowoczesnym świecie rośnie liczba kobiet nieposiadających dzieci; część z nich świadomie wybiera bezdzietność, część zaś
kieruje się w stronę związków lesbijskich. Podkreśla się, iż na fenomen ten wpływa nieużyteczność ekonomiczna dzieci, ich wysoki
koszt oraz porównywanie ekonomicznej wartości pracy kobiet do
wartości biologicznej reprodukcji. Niestety, nowe teorie w istocie
rzeczy odtwarzają stare problemy związane z kobiecością, a ich
wyjaśnienia jeszcze mocniej stawiają pytanie, co z bezdzietnymi

Por. A. Kalus, Małżeństwo niepłodne z wyboru w świetle literatury psychologicznej, „Problemy Rodziny” 4/5/6(2001), s. 15–19.
13 Z. Dąbrowska-Caban, Nietypowe związki małżeńskie w Polsce: doniesienia badawcze, [w:] Rocznik Pedagogiki Rodziny. Studia i rozprawy, t. 4, red. H. Cudak,
Piotrków Trybunalski 2001, s. 167–174.
14 Zob. E. Napora, Agresja u matek i kobiet bezdzietnych, „Problemy Rodziny”
4(1999), s. 39–41.
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kobietami, skoro istnieje esencjonalna relacja pomiędzy kobiecością
i reprodukcją biologiczną15.
Przeprowadzając badania16 dotyczące problemu bezdzietności
wśród kobiet i mężczyzn, można zauważyć dychotomię w pojmowaniu problemu bezpłodności.
Wykres 1. Czy uważasz, że problem bezpłodności dotyczy tylko
kobiet?
150%
100%
kobiety

50%
0%
tak

nie

Z przeprowadzonych badań wynika, iż kobiety są bardziej
świadome przyczyn bezpłodności. Aż 49% mężczyzn żyje jeszcze
w przekonaniu, że jeśli partnerka nie może zajść w ciążę, jest to
tylko i wyłącznie jej wina.
1. Skutki bezdzietności
Skutkiem bezdzietności zwłaszcza, gdy się ono rozpowszechnia jest obniżenie przyrostu naturalnego. Bezdzietność powoduje
też nietrwałość małżeństwa, choć małżonkowie bezdzietni nie muszą być mniej szczęśliwi od tych, które posiadają dzieci. Bezdzietność nie pozostaje także bez wpływu na osobowość. Może zwłaszcza przyczynić się do utrwalenia niedojrzałej struktury osobowości,
do infantylizmu psychicznego. Już samo urodzenie dziecka stawia
każde z rodziców w sytuacji odpowiedzialności za potomstwo17.
Bezdzietność wpływa niekorzystnie na uspołecznienie, pozbawiając małżonków związków społecznych (np. z instytucjami wychowawczymi i wychowawcami, z rodzicami innych dzieci, z innymi
K. Slany, Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego, Kraków 2002, s. 110.
Badania przeprowadzono wśród studentów, oraz rodziców uczniów szkół
średnich w Krakowie i Radomiu w 2016 r. Łączna liczba respondentów: 654, w
tym: 203 – studentów, 275 – matek i 176 ojców.
17 Por. B. Banks, Deliverance from childlessness, Impact Books, 1990.
15
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członkami rodziny np. z dziadkami). Z drugiej strony pozwala łatwiej dysponować sobą i stawiać się do cudzej dyspozycji. Bezdzietni często znajdują satysfakcję dla swych popędów rodzicielskich w zawodach o charakterze pielęgniarskim, pedagog itp.18.
III. Model rodziny 1+1 (mąż i żona)
W swym rozwoju historycznym ludzkość wytworzyła różnorodne formy życia małżeńsko-rodzinnego, które dają nam większe
lub mniejsze poczucie bezpieczeństwa, uznania i przynależności19.
Można dodać, że lepszej, korzystniejszej formy życia człowiek dotychczas nie wymyślił. Stąd też pośród wielu innych wartości egzystencjalnych rodzina plasuje się zwykle wysoko. Teolodzy dodają,
że rodzina jest darem niezastąpionym, a psychologowie uznają tę
grupę jako niezbywalną w rozwoju psychofizycznym i społecznym
człowieka. Dzisiaj zaznaczają się jednak dość wyraźne przemiany
w pełnieniu przez rodzinę jej podstawowych funkcji, w strukturze,
w jej kształtach i relacjach wewnętrznych20.
Nie zawsze jednak małżonkom dana jest możliwość posiadania potomstwa, z przyczyn bardzo często niezależnych od nich.
Powodem tego jest np. bezpłodność jednej ze stron. Rodzina ta nie
może mieć dzieci mimo wielkich pragnień i starań. Jest to ogromnie
bolesne doświadczenie. Dwie osoby kochające się, pragnące posiadać dzieci nie mogą tego uczynić. Chcieliby mieć wspaniałą, kochającą się rodzinę niestety nie jest im to dane. Nie mogą sobie poradzić z tym bolesnym doświadczeniem. Często pytają, dlaczego tak
jest, dlaczego nie mogą mieć upragnionego dziecka, które sprawiłoby to, że byliby prawdziwą, szczęśliwą rodziną. Chcieliby móc
widzieć pierwsze kroki swojego dziecka, słyszeć jego pierwsze
słowa, widzieć, jak się rozwija, pomagać mu w ciężkich sytuacjach.
Często zastanawiają się nad tym, dlaczego tak jest, że na świece
istnieją osoby, które pragną posiadać dzieci, dać nowe życie, ale nie
jest im to dane, a jest także wiele kobiet, które decydują się na aborEncyklopedia katolicka, red. F. Grylewicz, R. Łukaszczyk, Z. Sułowski, Lublin
1985, s. 346.
19 B. Efron, The Geometry of Exponential Families, „The Annals statistics”
6(1978), s. 362–376.
20 S. Kawula, Kształty rodziny współczesnej. Szkice familiologiczne, Toruń 2007, s. 5.
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cję i zabijają małego bezbronnego człowieka. Kolejnym przykładem
jest to, iż wiele rodzin oddaje dzieci do domów dziecka, a przecież
na to nie zasłużyły, nie zrobiły w swoim krótkim życiu nic złego, za
co muszą płacić tak wysoką karę, jaką jest brak prawdziwego rodzinnego ciepła, miłości rodzicielskiej. Są pozostawione same sobie, nie ma pewności, że ktoś je pokocha, da im dom i sprawi, że
będą szczęśliwe21.
Małżeństwo, które nie może posiadać dzieci a bardzo tego
pragnie załamuje się. Szuka różnych sposobów, by mieć pełną rodzinę. Dlatego wielu z nich decyduje się na leczenie, przyjmowanie
różnych lekarstw, które być może pomogą w poczęciu dziecka.
Także duża część decyduje się na zły czyn - zapłodnienie In-vitro.
Nie zastanawiając się nad tym, że przez to zabijają inne embriony, z
których mogłoby się narodzić dziecko. Tak bardzo go pragną, że
nie przyjmują do wiadomości, jakie są tego konsekwencje, czy jest
to dobre i moralne, a także nad tym, czy to naprawdę wyleczy bezpłodność jednej ze stron. Niestety w tym przypadku nie można
mówić o leczeniu bezpłodności22. Wiele rodzin także w takich
chwilach rozważa możliwość adopcji, niestety w tym przypadku
często droga do adopcji dziecka jest bardzo długa, trudna i ciężka.
Pragnie się dać dziecku dom, szczęście jednak trzeba przejść przez
długą drogę, by móc zabrać dziecko ze sobą. Trzeba mieć przede
wszystkim wystarczające środki i spełniać odpowiednie wymogi.
Jednak jeśli bezpłodni małżonkowie bardzo pragną mieć dziecko,
są w stanie zrobić wiele, by móc je adoptować, by wreszcie mieć
kogoś bliskiego w domu, kogoś dla kogo będzie chciało się żyć,
kim będą się opiekować i robić tak, by ten mały człowiek miał
wszystko to co mu się należy - szczęśliwy dom i kochających rodziców. Coś, czego tak naprawdę nigdy nie miał, będąc w domu
dziecka, bądź też żyjąc w patologicznej rodzinie. Dziecko jest naj-

J. Knie-Górna, Niepłodność to także wyzwanie, „Przewodnik Katolicki”,
6(2009).
22 Por. P. W. Holland, S. Leinhardt, An Exponential Family of Probability Distributions for Directed Graphs, „Jurnal of the American Statistical Association”
76(1981), s. 33–50.
21

22

piękniejszym darem od samego Pana Boga. Jest owocem miłości
dwóch bliskich sobie osób, które pragną przekazać nowe życie23.
Istnieją także świadome wybory, by być rodziną bez dzieci.
Małżeństwo świadomie i od samego początku mówi, że nie chcą
posiadać żadnego potomstwa. Chcą żyć sami, a dzieci do szczęścia
są im niepotrzebne. Uważają, że dzieci są problemem, a nie szczęściem. Bo aby posiadać dzieci trzeba być dojrzałym, odstawić na
bok swoje pewne przyzwyczajenia, nie można żyć już tak w pełni
swobodnie, jak żyło się przed posiadaniem dzieci. Nie chcą rezygnować ze swojego życia, jakie prowadzili do tej pory, bez pełnej
odpowiedzialności za drugą osobę, za dziecko, które potrzebuje
bezpieczeństwa, miłości, opieki. Wolą prowadzić życie ciągle się
bawiąc, nie przejmując się niczym24. Wiele z takich osób uważa, że
dzieci to problem, ponieważ trzeba je wychować, dać im jeść, zadbać o nie. A dla nich liczy się tylko zabawa, wyjazdy, przyjemność. Nie patrzą na to, że człowiek nie żyje tylko sam dla siebie, ale
przede wszystkim żyje dla innych ludzi. Jeśli kobieta, która nie
chce mieć dziecka, zajdzie w ciążę, stara się znaleźć sposób, aby nie
mieć tego dziecka. Wiele kobiet decyduje się na aborcję, zabijają
własne dziecko dlatego, że nie chcą go mieć. Bo nie są na to gotowe, bo dzieci to nie ich marzenie, bo wolą się bawić, niż wychowywać dziecko i się nim zajmować. Bo przez ten „problem” marnują swoje życie, które chcieli wykorzystać w pełni na różne szaleństwa, zabawy, a dziecko w tym może im przeszkodzić. Są to
nowe wydatki, trzeba zapewnić mu wszystko, a ta kobieta i mężczyzna nie są w stanie spełnić tego zadania. Uważają, że jeśli na
świecie pojawi się dziecko będą mieć tylko same problemy. Nie
patrzą na to, że dziecko może dać im wiele radości, szczęścia, że
jeśli będą starsi, schorowani to właśnie ono się nimi zajmie. A będąc jeszcze małym dzieckiem, za wszystkie troski, dobre chwile
odpłaci się im szczerym, pięknym uśmiechem. Często właśnie ten
dziecięcy uśmiech jest najpiękniejszym podziękowaniem za

D. Strauss, M. Ikeda, Pseudolikelihood Estimation for Social Networks, „Jurnal
of the American Statistical Association” 58(1990), s. 204–212.
24 Por. K. Pringle, Children and Social welfare in Europe, Buckingham 1998.
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wszystko, co rodzice robią dla niego25. Niestety ludzie nie dostrzegają tego, jak ważne w życiu człowieka jest posiadanie potomstwa.
Wiele dzieci także trafia przez nieodpowiedzialność swoich rodziców do domu dziecka. Rodzice nie zajmują się swoim dzieckiem,
wolą pić, bawić się, nie zważają na to, że przez ich nieodpowiedzialne zachowanie cierpi dziecko. Chcą by żyło się im przyjemnie,
tak jak w przypadku młodych ludzi, którzy decydują się na życie
bez posiadania dzieci26.
IV. Samotne matki
Kolejnym przykładem modelu rodziny 1+1 jest sytuacja,
kiedy to matka samotnie wychowuje swoją pociechę. Daje mu
miłość, chce, aby było szczęśliwe. Coraz więcej kobiet decyduje się
na to, że będzie właśnie sama wychowywać dziecko, mężczyzna
jest jej do tego niepotrzebny. Wystarczy tylko to, aby dziecko od
własnego ojca dostawało alimenty, za które będzie można
zapewnić mu niezbędne rzeczy do jego rozwoju. Kobiety te nie są
świadome, że jednak dziecko potrzebuje obojga rodziców, a miłość
matki nie jest taka sama jak miłość ojca. Dziecko do prawidłowego
rozwoju potrzebuje miłości matczynej i ojcowskiej. Jeśli kobieta z
poważnych powodów decyduje się wychować dziecko, trzeba to
uszanować, gdyż lepsze dla dziecka będzie wychowywanie się bez
ojca, który na przykład okazał się całkiem innym człowiekiem niż
nam się wydawał. Wiele młodych kobiet nie bierze pod uwagę
tego, że jej ukochany wcale nie musi być taki idealny, jak teraz.
Trzeba brać pod uwagę każdy aspekt. Jeśli okazuje się, że
mężczyzna pije, znęca się nad rodziną lepiej jest dla takiego dziecka
samotne wychowywanie poprzez matkę, która będzie się starała
zapewnić dziecku, jak najlepsze życie27.

Por. A. Skreczko, Dziecko potrzebuje obojga rodziców, „Czas Miłosierdzia”,
07(2003).
26 Tamże.
27 Por. T. Bochwic, Sama z dziećmi. Poradnik życiowy dla samotnych matek, Warszawa 1994.
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Kiedy ojciec28 znęca się nad rodziną, dziecko to nie ma zbyt
dużych szans na normalne, szczęśliwe życie, by mogło żyć
normalnie w miłości. Będzie, już od najmłodszych lat nauczone
nienawiści, przemocy, pijaństwa. Dziecko to, już wtedy uczy się
pewnych zachowań, a takie nie są dobre dla jego dorosłego życia.
Przez takie przeżycia dziecko może mieć wielkie problemy ze
swoją osobą, może nie umieć porozumiewać się ze swoimi
rówieśnikami i znajomymi, a także na pewne rzeczy może
reagować agresywnie29.
Także częstym przypadkiem samotnego wychowywania
przez matkę jest to, że ojciec odszedł od matki i dziecka. Nie ma
reguły, kiedy to najczęściej mężczyzna pozostawia kobietę i
odchodzi od niej. W jednym przypadku może być to zaraz po
uzyskaniu informacji, że kobieta spodziewa się ich dziecka, w
innym przypadku może być to po kilku latach małżeństwa.
Mężczyzna poznaje inną kobietę, dlatego postanawia dla niej
porzucić swoje dotychczasowe życie. Zostawia samą kobietę z
ogromnym bólem, a także z bardzo ważnym zadaniem życiowym,
którym jest jak najlepsze wychowanie dziecka. Pokazanie mu, co
jest dobre, a co złe. Jednak takie trudne wydarzenia w życiu
dziecka, zaburzają jego spokój wewnętrzny. Można przez to mieć
wiele problemów w wychowaniu tego dziecka30.
Zdarzają się także przypadki, że to właśnie kobieta porzuca
dziecko. Odchodzi gdzieś, by zacząć nowe życie z dala od rodziny,
od problemów, od wychowania dziecka. Jednak jest to dużo
rzadszy przypadek, niż odejście ojca od matki i dziecka. Jednak i
takie przypadki się zdarzają. Matka porzuca własne dziecko w
momencie, kiedy ono najbardziej jej potrzebuje. Nie zastanawia się
nad tym, że w pierwszych miesiącach i latach życia to dziecko
najbardziej potrzebuje matki, jej opieki i matczynej miłości. To
Zob. M. Maruszczak, Problemy samotnej matki i jej dziecka, [w:] Encyklopedia.
Rodzice i dzieci, red. E. Daraszkiewicz, A. Godlewska, J. Kieniewicz-Górska, Bielsko-Biała 2002, s. 528-235.
29 M. Bieńko, Tęsknota za ojcem, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”
10(2003), s. 20–24.
30 J. Brągiel, Pozycja dziecka z rodziny niepełnej w grupie rówieśniczej, „Wychowanie w Przedszkolu” 3(1992), s. 131–136.
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właśnie ona nosiła je pod swoim sercem przez 9 miesięcy, dbała o
siebie po to, aby jej dziecko przyszło na świat całe i zdrowe. Każda
matka pragnie zdrowego dziecka. I właśnie to jest dla niej
najważniejsze31. Niestety później po jakimś czasem dzieje się coś
niedobrego. Kobieta nie wiadomo, dlaczego zaczyna odpychać
swoje dziecko, nie patrzy na nie już a taką miłością, którą darzyła je
będąc w stanie błogosławionym. Czasami wychodzi z domu,
zabierając swoje rzeczy i zostawia ojca z maleńkim dzieckiem do
wychowania. Nie patrzy na to, że właśnie w tej chwili bardzo
potrzebuje więzi z matką, by mogło popranie funkcjonować32.
Mężczyzna zawsze w takiej chwili nie wie, co ma robić. Zastanawia
się nad tym, czy podoła zadaniu, które zostało mu właśnie w tym
momencie powierzone. Nie wie, w jaki sposób ma zająć się
dzieckiem, co zrobić kiedy zacznie płakać. Jest to bardzo trudna
sytuacja dla mężczyzny.
U kobiet działa instynkt macierzyński, czuje w pewnym
momencie, jak ma postąpić, aby dziecku było dobrze. Mężczyzna
zawsze będzie miał dylemat, czy to, co w tym momencie zrobił,
zostało zrobione dobrze. W takiej chwili bardzo potrzebna
mężczyźnie jest pomoc kogoś bliskiego z rodziny, mamy, siostry a
może nawet babci, jeśli ona jeszcze żyje. Ważne jest to, by pokazać
samotnemu mężczyźnie, że jest w stanie sam sobie poradzić ze
wszystkim. Tylko trzeba się tego nauczyć, i wierzyć w swoje
umiejętności. Trzeba mu pokazać, w jaki sposób przebierać
dziecko, jak zmieniać mu pieluszkę, jak przygotować mu kąpiel, a
także, w jaki sposób przygotować mu pokarm dla dziecka. W
pierwszych miesiącach życia, najlepszy dla dziecka jest pokarm
matki, wtedy nawiązuje z matką ogromną wieź, jest z nią bardzo
blisko. Niestety, jeśli kobieta porzuca swoje dziecko, jest wtedy
ciężko. Ponieważ problem samotnych matek jest, niestety, wciąż
aktualny33, przeprowadziłem badania34 dotyczące tego, czy
Zob. J. Pawełska, Cechy współczesnego macierzyństwa, „Małżeństwo i Rodzina” 1/2(2005), s. 28–39.
32 A. Pietrzyk, B. Nowicka, Portrety psychologiczne matek samotnych, „Małżeństwo i Rodzina” 1/2(2005), s. 40–44.
33 B. Pietkiewicz, Panny, wdowy i rozwódki. Półtora miliona samotnych matek, „Polityka” 23(1996), s. 3–8.
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samotne matki są w stanie dobrze wychować dzieci. Wyniki moich
obserwacji przedstawia poniższy wykres.
Wykres 2. Czy samotne matki są w stanie dobrze wychować swoje
dzieci?
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Z powyższej ankiety wynika, iż zarówno kobiety jak i
mężczyźni są zdania, że samotne matki mogą dobrze wychować
swoje dzieci. Mimo, iż to bardzo trudne, pocieszający jest fakt, iż są
traktowane jako bardzo ważne osoby w życiu pociech. Oczywiście,
nikt nie kwestionuje roli ojca w procesie wychowania. Jednakże,
gdyby z różnych przyczyn kiedyś go zabrakło u boku kobiety, ktoś
musi zadbać o dzieci. Pocieszająca jest świadomość, że w każdej
sytuacji będą one w stanie zaopiekować się swoimi pociechami.
V. Samotni ojcowie
No właśnie, rozwód i co dalej z ojcostwem? W Polsce rozpada
się obecnie co trzecie małżeństwo. Według danych Głównego
Urzędu Statystycznego w 1946 r. rozwodów było ok. 8 tys., a w
roku 2007 aż 65 tysięcy. Wiele organizacji dochodzi ostatnio do
głosu w obronie praw ojców. W polskim zwyczaju sądowniczym
ojciec najczęściej bywa stroną pokrzywdzoną. Rzadko polskie sądy
rodzinne w sprawach rozwodowych przyznają opiekę nad
dzieckiem ojcu, choć, według kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
rodzice mają równe prawa do opieki nad dziećmi. Ojcowie często
walczą o swoje prawa, niestety, często bezskutecznie. Istnieje
szereg prężnie działających stowarzyszeń, organizacji i fundacji,
które za cel obrały sobie ochronę praw ojca. Chcą zmienić stereotyp
Ankiety przeprowadzono wśród studentów, oraz rodziców uczniów szkół
średnich w Krakowie i Radomiu w 2016 r. Łączna liczba respondentów: 654, w
tym: 203 – studentów, 275 – matek i 176 ojców.
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i mentalność w kwestiach obyczajowych i prawnych samotnych
ojców. Wspierają ich w tych trudnych dla nich chwilach. Ich misja
ma jednak nie tylko charakter prawno-ekonomiczny, ale także
socjologiczno-psychologiczny35.
Samotni ojcowie nie zawsze chcą pozostać samotni.
Potrzebują miłości, poszukują partnerki, która ich zrozumie.
Czasem zdarza się, że z dnia na dzień mężczyźni stają się
wdowcami i w związku z tym samotnymi ojcami36. Śmierć bliskiej
osoby pozostawia w sercu krwawiącą ranę i nie zawsze łatwo
przychodzi pogodzenie się z tym ostatecznym faktem. Należy
jednak pamiętać, że psychika człowieka skonstruowana jest w taki
sposób, że po średnio dwóch latach żałoby po stracie, zaczyna
wracać do równowagi, osiąga stan homeostazy, co powoduje, że
wyzwala się naturalna gotowość do podejmowania nowych
wyzwań i rozpoczęcia czegoś nowego. Nowego związku, nowej
miłości. Nikt nie chce bowiem żyć samotnie, gdyż człowiek nie jest
stworzony do życia w pojedynkę. Dlatego psychologowie
namawiają samotnych ojców do podjęcia inicjatywy i stworzenia
nowego szczęśliwego związku37.
Jednakże do czasu znalezienia stałej partnerki i matki dla
swojego dziecka, samotny ojciec musi w pojedynkę borykać się z
obowiązkami rodzicielskimi, wychowawczymi i opiekuńczymi38.
Pośród rodzin niepełnych rodziny samotnych ojców stanowią
pewnego
rodzaju
„novum”.
Wzbudzają
one
większe
zainteresowanie społeczne, spotykają się z większą sympatią niż
rodziny matek samotnych. Szczególnego znaczenia w tych
rodzinach nabiera więź osobowa. Można mówić o niej wówczas,
gdy kontakty pomiędzy poszczególnymi członkami wynikają ze
wspólnych dążeń, zaufania, wzajemnej atrakcyjności i pragnienia
35 W. Stojanowska, Władza rodzicielska pozamałżeńskiego i rozwiedzionego ojca,
„Szkoła Specjalna” 1(2002), s. 17–21.
36 B. Nogaj, Problemy samotnych ojców wychowujących dzieci w wieku przedszkolnym, „Problemy Rodziny” 3(2001), s. 52–55.
37 B. Lachowska, S. Lachowski, Psychospołeczne trudności w rodzinach osób
owdowiałych, „Problemy Rodziny” 2(1992), s. 47–50.
38 D. Ruszkiewicz, Zaspokojenie potrzeb bytowych w rodzinach samotnych ojców,
Małżeństwo i Rodzina” 4(2004), s. 23–25.
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bliskości, a nie wyłącznie z faktu wspólnego mieszkania i
wspólnoty gospodarczej. Jednym z symptomów panującej w
rodzinie silnej więzi osobowej jest wzajemne darzenie się
zaufaniem39.
Miernikiem jej jest pragnienie bycia razem. W przypadku
pracy zawodowej ojca nie zawsze jest to możliwe. Jednak wolne
chwile chce spędzić razem z dzieckiem, zdając sobie sprawę, że
czas spędzany wspólnie jest niezmiernie istotny dla zwartości
rodziny. Duża liczba ojców przed podjęciem samotnej opieki nad
dziećmi nie przejawiała prawie żadnego zaangażowania w pracach
domowych. Sytuacja przejęcia przez ojca obowiązków rodzinnych,
które do czasu osamotnienia dzielił z żoną i małego
zainteresowania tymi problemami powodują duże obciążenie
fizyczne i psychiczne. To z pewnością jest główną przyczyną
niedomogów w wypełnianiu funkcji samotnego ojca. Trudności z
gotowaniem, praniem, sprzątaniem, robieniem zakupów są mniej
odczuwane przez tych samotnych ojców, którzy zamieszkują
wspólnie z innymi członkami rodziny (babcie, ciocie). Dużym
ułatwieniem życia samotnych ojców jest stołowanie się dziecka w
stołówce szkolnej. Dziecko powinno brać udział we wszystkich
pracach domowych stosownie do jego wieku i możliwości40.
Z dzieckiem trzeba rozmawiać, wspólnie planować zajęcia i
podejmować decyzje41. Ojcowie lekceważą ten fakt. Twierdzą, że
nie potrafią rozmawiać ze swoim dzieckiem. Posiadają błędne
wyobrażenie w kwestii przygotowania swych dzieci do życia
rodzinnego. Uważają, że to zadanie ma wypełnić szkoła, książki,
programy telewizyjne.42 Dzieci, gdy czegoś im potrzeba, zwykle
biegną do matki, ale są bardziej świadome roli ojca w domu.
Ojcowie częściej niż matki stymulują dzieci do myślenia,
rozbudzają w nich ciekawość świata, uczą podejmować ryzyko
E. Napora, Konsekwencje samotnego rodzicielstwa dla społecznego funkcjonowania dziecka, „Małżeństwo i Rodzina” 3(2005), s. 39–42.
40 E. Jundziłł, Wpływ rodziny rozbitej na rozwój dziecka w starszym wieku dziecka,
„Problemy Rodziny” 5(1993), s. 28-29.
41 M. Smith, Między ojcem a synem, „Niebieska Linia” 1(2005), s. 16–18.
42 Por. S. Lachowski, Problemy ojców samotnie wychowujących dzieci, [w:] Pomoc
rodzinie niepełnej, red. T. Kukołowicz, Sandomierz 1988.
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samodzielnych działań. Zwłaszcza córki, nierzadko w dorosłym
życiu, łatwiej dają sobie radę niż inne kobiety. W wielu wypadkach
dzieci same pomagają ojcu w tym, aby czuł się dobrze i bezpiecznie
w swej roli43. Naprowadzają go na najbardziej im potrzebny sposób
bycia. A jemu kontakt z dziećmi daje głęboką satysfakcję. Dzieci
otrzymują zaś poczucie bliskości i miłości przy jednoczesnym
uznawaniu autorytetu ojca. Wielu ojców chce dać dzieciom to,
czego sami nie zaznali w dzieciństwie od swoich ojców. Miłość
ojcowska jest jednak inna. Ojciec kocha dziecko dlatego, że spełnia
jego oczekiwania. Oddziałuje na psychikę jako symbol
reprezentujący społeczeństwo. Miłość ta- tak odmienna od miłości
matczynej- bardzo ważna jest dla prawidłowego funkcjonowania
rodziny. Samotni ojcowie są bardziej niż samotne matki
tolerancyjni wobec dzieci, bardziej konsekwentni i przewidywalni.
Jakość ich relacji z dziećmi zależy od tego, czy mają pracę i ile
zarabiają - im lepsza praca i wyższe zarobki, tym lepszymi są
ojcami.
Na podstawie dociekań amerykańskiego socjologa Warrena
Farrella44 można zatem powiedzieć, że największe szanse na dobre
wychowanie swoich dzieci mają ci samotni ojcowie, którzy chcą się
nimi zajmować, są świadomi roli ojca i wszystkiego, co jest z nią
związane, oraz- a może przede wszystkim - potrafią w sposób
pokojowy włączyć swoje byłe żony we wspólną opiekę.
Zainteresowanie problematyką samotnego ojcostwa wydaje się
konieczne przede wszystkim ze względu na zmianę pozycji matki
w wyniku oddziaływania czynników ekonomicznych i społecznych
oraz stały wzrost rozwodów w Polsce.
Podejmując rozważania na ten temat nasuwa się pytanie, w
czym samotne ojcostwo ustępuje samotnemu macierzyństwu? Nie
można stwierdzić, że ojcowie są lub nie są lepiej przygotowani do
pełnienia roli rodzicielskiej niż matki, tym bardziej, że wiele badań
potwierdza kompetencje tych ostatnich.
Chodzi o wskazanie, że przy podejmowaniu decyzji, kto z
rodziców ma być opiekunem dziecka, powinno brać się pod uwagę
D. Ruszkiewicz, Czas poświęcony dziecku w rodzinie samotnego ojca, Problemy
Opiekuńczo-Wychowawcze”, 9(2004), s. 30–33.
44 J. Wojciechowska, Tata sam w domu, „Charaktery”, 3(2005), s. 35.
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przede wszystkim dobro dziecka a nie kierować się
funkcjonującym nadal w naszym społeczeństwie tradycyjnym
podziałem ról.
Zdaniem W. Stojanowskiej45 funkcjonujące w świadomości
społecznej nieprawidłowe stereotypy dotyczące wywiązywania się
z roli matki powodują, że matki nie chcą wyrazić zgody na
sprawowanie pieczy nad dzieckiem przez ojca [...] nawet wtedy,
gdy zgodne byłoby to z interesem dziecka i interesem osobistym
rodziców. Istotny jest również fakt, że ojcowie w sytuacji rozpadu
rodziny coraz częściej świadomie wyrażają chęć podjęcia opieki
nad dzieckiem.
Czy samotni ojcowie wychowują dzieci gorzej niż samotne
matki? Uważamy, że nie. Oni po prostu wychowują inaczej - z
jednej strony dają dzieciom nieco więcej swobody i pewności
siebie, uczą je konsekwencji w działaniu, z drugiej zaś mają kłopoty
z okazywaniem uczuć, przerzucają też przynajmniej część
odpowiedzialności za wychowanie na instytucje46. Kobiety i
mężczyźni zapytani w ankiecie, czy samotni ojcowie są w stanie
dobrze wychować dzieci, udzielali następujących odpowiedzi.
Wykres 3. Czy samotni ojcowie są w stanie dobrze wychować swoje
dzieci?
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Z przeprowadzonej ankiety wynika, iż mężczyźni sami siebie
oceniają, iż raczej byliby w stanie dobrze wychować swoje dzieci.
Jeśli chodzi o zdanie kobiet w tej sprawie, to przeważająca ich
część, bo aż 59% opowiedziało się za „nie”.
Bez względu na wszystko ani samotne matki ani samotni
W. Stojanowska, Władza rodzicielska pozamałżeńskiego i rozwiedzionego ojca.
Studium socjologiczno-prawne, Warszawa 2000, s. 17.
46 H. Cudak, Zachowania struktury współczesnej polskiej rodziny, „Wychowawca”, 7/8(1997), s. 19-20.
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ojcowie nie są w stanie dać synowi czy córce wszystkiego.
Ojcostwo i macierzyństwo są po prostu niezwykle mocno
uzupełniającymi się formami rodzicielstwa - dzieci wychowywane
tylko przez jednego z rodziców zawsze coś tracą47.
VI. Kościół a problemy rodzinne
Człowiek nadaje bieg swojemu życiu, posiada wolną wolę,
dlatego może decydować, jaką drogą przejdzie przez życie. Kościół
Katolicki dużą wagę przywiązuje do pełnego tworzenia i
posiadania rodziny, w tym właśnie do rodzenia dzieci i ich
wspólnego wychowywania przez rodziców. Ale Kościół nie mówi
o tym, aby posiadać zbyt dużo potomstwa i nie móc go potem
wychować, np., jeśli rodzice zarabiają zbyt mało, żyją skromnie, ale
wystarczająco, aby dać godne warunki bytowania czwórce dzieci,
to powinni świadomie na tym poprzestać. W sytuacji, gdy rodzi się
piąte, siódme dziecko i zaczynają się pojawiać kłopoty z
utrzymaniem dzieci i warunki stają się dość trudne, wtedy winą
należy obarczać jedynie nieodpowiedzialnych rodziców, ponieważ
Kościół naucza świadomego rodzicielstwa. Nie można jednak
odczytywać tego w drugą stronę zbyt radykalnie. Gdy
małżonkowie zarabiają wystarczająco, aby utrzymać większą
rodzinę, a świadomie rezygnują z powiększenia rodziny, to jest to
błąd i grzech.
Małżeństwo w swojej istocie powołane jest do wychowywania
dzieci. A jeżeli para ma wszystkie odpowiednie i sprzyjające
warunki ku temu, a jednak z tego rezygnuje, to oczywiście nie
przestaje być rodziną, ale jest rodziną niedopełnioną. Podkreślam
tutaj fakt, że para posiada wszystkie odpowiednie warunki na
wychowanie dzieci i nie jest bezpłodna.
Według katechizmu kościoła to właśnie rodzice mają
pierwszorzędne i niezbywalne prawo oraz obowiązek
wychowania48, a co za tym idzie obydwoje są niezbędni w tym
procesie. I tak jednym z głównych argumentów, który przemawia
za konieczną obecnością obojga rodziców w wychowaniu są
I. Czajkowska, Ubóstwo rodziny a jej uczestnictwo w kulturze, „Edukacja”
3(2000), s. 58–66.
48 KKK 2221.
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inspiracje do doskonalenia, czerpania wzorców osobowych i
radzenia sobie w życiu. Przemawia za tym odmienność psychiki
mężczyzny i kobiety. Mężczyzna jest bardziej zrównoważony i
konsekwentny w postępowaniu, co nie jest bez znaczenia dla
skutków wychowania. „Stanowczość” w wychowaniu jest
podstawowym warunkiem zapewnienia dziecku równowagi
emocjonalnej oraz bodźców do naśladownictwa.
Psychospołeczna prawidłowość wypływająca na konieczność
uczestnictwa ojca w wychowaniu osobnika tej samej płci, to fakt
opisany przez amerykańskiego socjologa Talcota Parsona - prawdziwą klęskę stanowi brak ojca w procesie wychowania płci męskiej. Chłopiec, nie mając w rodzinie odpowiedniego wzorca męskiego zachowania, tworzy sobie zupełnie spaczony obraz cech
„prawdziwego mężczyzny”. Stworzony przezeń fałszywy wzorzec
takiego mężczyzny ma przede wszystkim nadmierną liczbę cech
agresywnych. Wychowywany wyłącznie przez matkę, chłopiec
przyswaja sobie obraz „wyimaginowanego” mężczyzny, do którego za wszelką cenę stara się upodobnić, neguje on wszystkie zachowania matki, jest bardziej podatny na wykolejenia, niż chłopiec,
w którym wychowaniu bierze udział ojciec. Po założeniu rodziny
nie umie często spełnić szeregu ról rodzicielskich w odniesieniu do
swoich dzieci, nie potrafi się znaleźć w roli męża i ojca49.
Także dla dziewczynek nieobecność czy niedostateczna obecność ojca jest wielką krzywdą. Nie pozwala im bowiem uwierzyć,
że są kochane i że zasługują na miłość, skoro tata nie ma dla nich
czasu. Córki, które nie miały dostatecznego kontaktu z ojcem, dla
których ojciec był nieobecny lub niedostępny, w przyszłości bardzo
często mogą związać się z nieodpowiedzialnymi mężczyznami,
gdyż łatwo je oszukać i uzależnić emocjonalnie. Bardzo wcześnie
szukają ciepła i miłości poza domem rodzinnym, jakby pragnęły
uzupełnić niedobór miłości ojcowskiej. Czasami kończy się to popełnieniem wielkiego błędu życiowego, który rodzi konflikt sumienia, a także krzywdę psychiczną i moralną50.
J. Witczak, Ojcostwo bez tajemnic, Warszawa 1987, s. 17.
M.
Dziewiecki,
Wychowanie
w
rodzinie,
[w:]
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/Z/ZR/wychowanie_w_rodz.html - stan z
dnia: 12.05.2017.
49
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Tak więc kiedy brak w domu codziennej, wielogodzinnej i aktywnej obecności męża i ojca, żony i matki wtedy negatywne konsekwencje ponoszą i dorośli i dzieci, bo rodzina niepełna typu jeden plus jeden jest rodziną z zaburzoną komunikacją między jej
członkami, co wpływa na nieprawidłowe kształtowanie się obrazu
własnej osoby i poczucia wartości jej członków, zwłaszcza dzieci.
Może to prowadzić do rozluźnienie więzi rodzinnych, braku samoakceptacji, braku motywacji do samorozwoju, problemów zdrowotnych, trudności wychowawczych czy osamotnienia.
VII. Model rodziny 2+1
Ten model rodziny to właściwie minimum, jakie przeważa u
większości rodzin. Posiadanie tylko jednego dziecka może mieć
różne przyczyny, jednak czy dziecko żyjące w pojedynkę jest w
pełni szczęśliwe? Poniższe wyniki badań51 dają zdecydowaną odpowiedź na to pytanie:
Wykres 4. Czy chciałbyś/chciałabyś mieć rodzeństwo?
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Myślę, iż wyniki powyższej ankiety nie wymagają zbyt dużego komentarza. Każdy bowiem chciałby mieć kogoś, na kim mógłby polegać w każdej sytuacji. Nie ma lepszej osoby na to stanowisko niż brat czy siostra.
1. Jedynak = egoista?
Zwykle małżeństwo, które obdarzone jest przez Boga darem
rodzicielstwa biologicznego posiada najpierw jedno dziecko (tzw.
dziecko pierworodne). Model rodziny z jednym dzieckiem stał się
Ankiety przeprowadzono wśród młodzieży ( jedynaków) szkół gimnazjalnych, średnich w Radomiu w 2016 r. Łączna liczba respondentów: 143, w tym: 60
- gimnazjum, 83 - szkoła średnia.
51

34

obecnie swoistą modą, której ulegają małżonkowie52. W związku z
tym dziecko pierworodne staje się często dzieckiem jedynym w
rodzinie (tzw. jedynakiem). Termin „jedynak” łączy się z pojęciem
dziecka jedynego i ostatniego w rodzinie. Jedynactwo może zaistnieć z powodu śmierci rodzeństwa i pozostaniu przy życiu tylko
jednego dziecka. Czasem przyczyną jedynactwa jest także niepłodność rodziców tzw. niepłodność drugorzędowa. Dom rodzinny, w
którym dziecko jest wychowywane w gronie osób dorosłych bez
udziału rodzeństwa niesie ze sobą różne zupełnie niezamierzone w
skutkach obciążenia: sztuczną dojrzałość, trudności w przystosowaniu społecznym, poczucie samotności. Sztuczna dojrzałość jest
wynikiem współżycia tylko z osobami starszymi, naśladowanie
myślenia i zachowań dorosłych, przeżywanie problemów dorosłych. Dla rozwoju psychiki i uczuć dziecka jest to zjawisko bardzo
niekorzystne. Psychika jedynaka może ulec przedwczesnej dojrzałości, a nawet starości w okresie dziecięcego rozwoju. Prawidłowy
rozwój dziecka wymaga bowiem równowagi oddziaływania osób
dorosłych oraz rówieśników. Trudności w przystosowaniu społecznym można zaobserwować, kiedy dziecko zostaje wyrwane z
„raju jedynactwa” (pójście do szkoły, wyjazd na kolonie, obóz).
Brak kontaktu z rodzeństwem powoduje, że jedynacy są bardziej zamknięci w sobie, mniej chętni do pomocy innym, brak im
radości, trudniej nawiązują kontakty koleżeńskie, są bardziej nerwowi i zawzięci. Poczucie samotności to syndrom jedynaka. Rodzice często chcą złagodzić widoczną samotność swojego dziecka.
Oferują mu pewne namiastki np. w postaci żywych zwierząt (psa,
kota i inne), wielu zabawek itp.53. Dziecko, pozbawione pełni kontaktów ze światem ludzkim, znajduje towarzyszy zabaw i partnera
związków uczuciowych w swoim psie, kocie, czy lalce. Jedynak
często wydaje się być dojrzałym, ale niekoniecznie jest to prawda.

Nie znaczy to, jednak, aby moda na jedno dziecko była jedynym motywem
jednodzietności. Wskazać tu należy następujące: 1) Brak mieszkań, 2) Niskie zarobki,
a wysoki koszt utrzymania, 3) Praca zawodowa kobiet, 4) Stawianie przez kobiety
wykształcenia i kariery zawodowej ponad rodzicielstwo, 5) Rozwody i rozbicie rodzin, 6) Wyjazdy do pracy za granicę, 7) Samotne macierzyństwo.
53 A. Kępiński, Z psychopatologii życia seksualnego, Warszawa 1982, s. 57.
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Karol Wojtyła54 w swojej książce zauważa, że początek naturalnej
struktury rodziny jest wtedy, gdy jest trójka dzieci. Dziecko widzi
wtedy, ż jedni są od niego słabsi inni silniejsi. Uczy się troski o
słabszych i przyjmowania pomocy od silniejszych. Zauważa, że nie
ma wyłączności na uczucia rodziców. To, co otrzymuje dziecko w
takiej rodzinie jest nieporównywalne z tym, co dostaje jedynak.
2. Relacje rodzice - jedynak
Każde dziecko swoją obecnością i zachowaniem wpływa na rodziców. Rozwój rodziców winien następować wraz z rozwojem
dziecka55. W przypadku jedynaka obserwuje się skostnienie postaw
rodzicielskich i wręcz infantylizm rodziców56. Postawa rodzicielska
jest tendencją do zachowania się w pewien sposób w stosunku do
dziecka. Rodzice jedynaka często przejawiają niewłaściwe postawy
wychowawcze oraz nadwrażliwość i nerwowość. Np. uważają, że ich
dziecko jest ciągle małe i nieporadne stąd często wyręczają je w różnego rodzaju czynnościach. Na jedynaku skupiona jest cała troska
rodziców i lęk o jego zdrowie, rozwój, przyszłość itp. Rodzice jedynaków są często pobłażliwi, nie widzą wad swojego dziecka, ponieważ
brak im porównania i odniesienia z innymi dziećmi. W przekonaniu
rodziców ich jedynak urasta do rangi ideału „cudownego dziecka”
(ich dziecko jest najwspanialsze). Między rodzicami a jedynakiem
narasta postawa silnej współzależności. Wypływa ona stąd, że jest to
jedyny i obopólny kontakt rodzinny. Na skutek nadmiernej koncentracji rodzicielskiej jedynak traci samodzielność i potrafi często podporządkować sobie rodziców. Nadwrażliwość i nerwowość rodzi się
w kręgu zamkniętego oddziaływania rodzinnego między rodzicami,
a jedynakiem57. Anton Makarenko58 zauważył, że jedno dziecko w
rodzinie staje się bardzo łatwo głównym ośrodkiem zainteresowań.
Ojciec i matka troszczą się o nie przeważnie więcej niż powinni, ich
miłość odznacza się pewną nerwowością. Bardzo często jedynak lub
jedynaczka przyzwyczajają się do swego uprzywilejowanego stanoPor. K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, Lublin 2001.
M. Ziemska, Postawy rodzicielskie, Warszawa 1969, s. 42–43.
56 Tamże, s. 40.
57 A. S. Makarenko, Wychowanie w rodzinie, tł. J. Wierzbicka, Warszawa 1949, s. 10.
58 Tamże.
54
55
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wiska w rodzinie i stają się prawdziwymi tyranami. Rodzicom trudno
bywa utrzymać na wodzy swą miłość - mimo woli wychowują egoistę. Nadto należy dodać, że owa wrażliwość, nerwowość, lękliwość
udziela się jedynakowi. Objawia się to niepokojem, płaczliwością,
nadmiarem aktywności, pobudliwością, obgryzaniem paznokci. Makarenko stanowczo stwierdza: o wiele trudniej jest wychować jedynaka czy jedynaczkę niż kilkoro dzieci… Tylko tam gdzie w rodzinie jest
kilkoro dzieci, piecza rodzicielska może mieć charakter normalny. W
dużej rodzinie dziecko od najmłodszych lat przyzwyczaja się do życia
w zespole i zdobywa umiejętność współżycia. Dziecko nie powinno
być i nigdy nie będzie równoprawnym partnerem rodziców.
3. Skutki jedynactwa dla całej rodziny
Rodzinę jedynaka stanowią maksymalnie trzy osoby (ojciec,
matka, dziecko). Jest to powodem bardzo wąskich i ubogich relacji.
Życiowemu doświadczeniu dziecka brak urozmaicenia w kontaktach międzyludzkich. Utrudnia mu to przystosowanie społeczne,
nawiązanie kontaktów koleżeńskich, przyjacielskich, pospieszenie
innym z pomocą, podzielenie się swoją własnością, wyrażenie
współczucia. Jedynak może bardzo szybko osiągnąć powodzenie w
szkole, pracy, ale w stosunkach międzyludzkich może długo pozostać niedojrzały i niezręczny. Wszystkie nadzieje rodziców w nim
pokładane mogą go przytłaczać i powodować frustracje. W ostateczności jednak ma często dwa wyjścia. Może się buntować, szukać odosobnienia i zamknąć się w sobie. Może jednak z entuzjazmem przyjąć „rolę pępka świata” i w sposób wyrafinowany manipulować otoczeniem. Można śmiało powiedzieć, że rodzice jedynaka mają najtrudniejsze zadania wychowawcze. Stąd w tym modelu rodziny najczęściej są popełniane podstawowe błędy: rodzicielska nadopiekuńczość, nadwrażliwość, przerost ambicji, tzw.
ślepa miłość, pobłażliwość, chorobliwe uzależnienie, uniemożliwianie usamodzielnienia itd. W tym modelu rodziny najłatwiej
wychować egoistę. Każde trudne doświadczenie związane jest z
jedynym dzieckiem bardzo łatwo wytrąca rodziców z równowagi.
Nieustanny lęk i obawa często paraliżują rodziców jedynaka. Na
jak wiele niebezpieczeństw są narażeni tacy rodzice pisze A. Ber-
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ge59. Podaje on przykład wychowania jedynaka Jana Pawła: „Jest
on obiektem cennym i delikatnym. Sam w to wreszcie uwierzył i
przejmuje się przesadnie najmniejszym swym niedomaganiem.
Dochodzi nawet do tego, że choruje częściej niż każdy normalny
chłopiec - co zdaje się usprawiedliwiać tę nadmierną ostrożność,
której jest przedmiotem.” Jedynak przez sam fakt istnienia staje w
centrum życia rodziców. Nie zauważą oni nawet, że na dłuższą
metę mogą stać się jego sługami na każdym etapie życia.
VIII. Podsumowanie
Nietypowość, inność, wyjątkowość, rzadkość - to są cechy w
odbiorze społecznym nie nazbyt lubiane, tolerowane z dużym trudem, a nawet podejrzane. Tymczasem wszystko, co inne, nietypowe, rzadkie - wyjąwszy jakieś ekstremalne zło - ma szansę coś nowego początkować, coś rozpoczynać, stawać się precedensem. A
jeśli nawet zjawiska albo ludzie naznaczeni cechami wyjątkowości
nie są w stanie niczego nowego stworzyć - to z całą pewnością temu, co konwencjonalne, standardowe, stereotypowe dodają kolorytu. Dlatego nie warto inności z góry przekreślać, lub podejrzewać o
niecne zamiary. Ona po prostu jest. Bo chyba ma być. Dotyczy
również cywilizowanej formy współżycia dwojga ludzi, jaką jest
małżeństwo. A małżeństwo to związek trudny, polegający na stworzeniu wielostronnej wspólnoty, o którego jakość nieustannie należy dbać. Bo początkuje rodzinę. Bo zaspokaja najróżniejsze ludzkie
potrzeby. Bo stwarza jednostce poczucie zakotwiczenia społecznego. W niedawnym sondażu demograficznym aż 82% Polaków małżeństwo uznało za cenną osobistą wartość, za związek ogromnie
ważny. W artykule przedstawiam krótkie charakterystyki wybranych grup nietypowych związków małżeńskich w Polsce, które
zredagowałam na podstawie wyników badań.
Obecnie dużo mówi się o kryzysie macierzyństwa i ojcostwa.
Bycie matką jest dziś niemodne. Ludzie dali sobie wmówić, że macierzyństwo przeszkadza kobiecie w realizacji siebie60. Dzieci traktuje się jak rzeczy, przelicza na pieniądze.
A. Berge, Środowisko rodzinne, [w:] Psychologia dziecka, red. M. Debess’a,
Warszawa 1963, s. 263.
60 K. Dobrzyńska, Budzić Świadomość, „Gość Niedzielny” 52(2007).
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Bo przecież w przypadku, gdy rodzice nie mogą mieć dzieci z
przyczyn niezależnych od siebie, mogą postarać się o adopcję.
Dziecko jest podobne do swoich rodziców nie tylko w wyglądzie
zewnętrznym. To, co rodzice przekażą swojemu maleństwu wszystkie wartości, ideały, poglądy, wskazówki - to jest wyznacznikiem tego, jak bardzo jest ono do nich podobne. Czy nie jest
ogromną radością, by kiedyś w przyszłości widzieć w dziecku odbicie siebie?
Summary:
The modern of family’s models - this is the title of my article.
It is about family which have all of us. Mother, father, daughter or
son and…is that all? Unfortunately today there is a lot of this type
of families. Parents would like to have only child who will be happy because she or he will have everything. However many children
who live lonely would like to have siblings. Of course, there are
also some parents who have not children because they have got
problems with this. It is a very big tragedy for this people but if
they are persistent everything should finish good. Everybody
should know that being mother or father is not bashful. On the contrary, it is a mention which you must not waste. You should do
everything to be the best parents. On the other hand, you do not
feel good in your role. Children must know that you love them
very much. It will be better if they will have less presents but they
feel dear.
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Paweł Podolski

RODZINA NADZIEJĄ WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA:
AKSJOLOGICZNY WYMIAR RODZINY W SPOŁECZEŃSTWIE
Wstęp
W czasie gwałtownych przemian społeczno - moralnych, jakie zdają się zachodzić we współczesnym świecie, rodzina pozostaje jedną z nielicznych oaz, gdzie człowiek może w naturalny
sposób realizować swoje powołanie do miłości oraz uczyć się dzielenia tym darem. Naturalna rodzina, wbrew coraz silniejszym
ogólnoświatowym dążeniom, zawsze będzie składać się z dwojga
kochających się ludzi - kobiety i mężczyzny, którzy biorąc ślub,
decydują się na wspólną drogę życiową aż do końca swych dni.
Dzięki temu związkowi powstaje podstawowa komórka społeczna
czyli rodzina, prowadząca gospodarstwo we własnym domu, nawet jeśli tym domem na razie byłby tylko jeden pokój. Początkowo
rodzina ta jest jeszcze niepełna, dopiero po przyjściu na świat dzieci staje się pełna. Do rodziny należą również dziadkowie, a także
inni bliscy krewni mieszkający osobno. Trzon jej jednakże stanowią
rodzice i dzieci.
1. Rodzina jako podstawowa komórka społeczna
Rodzina jest też normalną formacją i drogą życia. Tylko nieliczni ludzie, z wyjątkowych względów, rezygnują z jej założenia.
Ogromna rola rodziny w życiu każdego człowieka wydaję się zatem oczywista. Niestety idea rodziny rozumianej w ten sposób była i coraz częściej jest atakowana przez różne środowiska. Już sto
lat temu niektórzy publicyści wysuwali twierdzenia, że rodzina to
przeżytek, małżeństwo prawnie chronione to niewola, trzeba je
zastąpić wolną miłością, a dzieci powinno wychowywać państwo
w domach dziecka1. Żądania takie w różnych, często jeszcze bardziej skrajnych formach, bywają wysuwane i dziś. Takiemu spojrzeniu na rodzinę przeciwstawia się Kościół, który zawsze bronił
F. Engels, Pochodzenie rodziny, własności prywatnej i państwa, Warszawa:
Książka i Wiedza, 1969.
1
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świętości tej najwartościowszej grupy społecznej. Papież Jan Paweł
II w orędziu na XXVII Światowy Dzień Pokoju stwierdził, że:
„Bóg zapragnął, aby ludzkość żyła w zgodzie i pokoju i dlatego położył jego fundamenty w samej naturze człowieka,
stworzonego "na Jego obraz". Ten Boży obraz urzeczywistnia
się nie tylko w pojedynczym człowieku, ale także w owej
szczególnej komunii osób utworzonej przez mężczyznę i kobietę, którzy tak ściśle jednoczą się w miłości, że stają się "jednym
ciałem" (Rdz 2, 24). Napisane jest bowiem: "na obraz Boży go
stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę" (Rdz 1, 27). Tej właśnie szczególnej wspólnocie osób Bóg powierzył misję przekazywania życia i opiekę nad nim, aby przez to stawała się rodziną i miała decydujący udział w dziele zarządzania stworzeniem
i kształtowania przyszłości rodzaju ludzkiego”2.

Trzeba więc zastanowić się, w czym leży głęboki fałsz twierdzeń kwestionujących rolę rodziny i degradujących ją jako podstawową komórkę społeczną. Najważniejsze są dwa podstawowe
zagadnienia - rodzina to, po pierwsze więź małżeńska, która jest jej
fundamentem, a po wtóre to źródło życia i środowisko wychowawcze dla dzieci, dla nowego pokolenia. Niezwykle ważny jest
rodzaj więzi łączących dwoje ludzi. Jeżeli ich miłość jest prawdziwa, to dążą oni nie do jakiegoś chwilowego romansu wolnego od
wszelkich zobowiązań, lecz właśnie do małżeństwa. Wynika to z
tego, że nie chodzi tu tylko o pożądanie i erotykę, które są niepełne
i krótkotrwałe, ale o znalezienie najbliższego towarzysza życia,
dozgonnego przyjaciela kochanego i kochającego, zawsze wiernego tak w dobrej, jak w złej doli. Z tego powodu ogromne znaczenie
ma właśnie ślubna przysięga wierności, uczciwości i miłości „dobrej woli", przysięga, do której zachowania nowożeńcy zobowiązują się swoim honorem. Każde z nich oddaje się całkowicie drugiemu, ale zarazem wzbogaca się o tę drugą osobę, o wszystko, co
ona reprezentuje. Oboje stają się jednością już na całe życie.

Jan Paweł II, Jan Paweł II naucza. O rodzinie, (oprac. Piotr Słabek), Kraków:
Wydawnictwo M, 2011.
2
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2. Rodzina jako najważniejsze środowisko wychowawcze
Głęboko w Bogu ugruntowana jedność i trwałość związku
jest potrzebna i ważna nie tylko dla nich, lecz także dla ich dzieci,
które rodzą się z miłości i powinny w niej żyć i wzrastać. Wzajemna miłość małżonków jest bardzo ważna dla dzieci, gdyż stwarza
im prawidłową atmosferę wychowawczą. Człowiek jest istotą duchowo - cielesną, składa się z duszy i ziemskiego ciała, toteż rozważając rolę rodziny w wychowaniu dzieci te duchowe potrzeby
trzeba mocno podkreślić. Dziecko potrzebuje nie tylko troskliwej
opieki i pewnych minimalnych warunków materialnych, ale również miłości, akceptacji i poczucia bezpieczeństwa3. Potomstwo,
wbrew niektórym redukcjonistycznym teoriom - na przykład psychologii ewolucyjnej4, nie stanowi jedynie przedłużenia istnienia
gatunku i dowodu na sukces reprodukcyjny. Dziecko, jako dar Boży pogłębiający sens istnienia człowieka, od początku jest obdarzone godnością istoty ludzkiej. Dziecko, otrzymując wszystko od
rodziców, nie tylko bierze - ono im również bardzo wiele daje. Zaspokaja ich instynkt rodzicielski, daje wiele radości, budzi w nich
miłość, dla której żadne ofiary i poświęcenia nie są za wielkie.
Dziecko jest dla rodziców pociechą, nadzieją, skarbem. Z każdym
nowym dzieckiem grono najbliższych ludzi powiększa się. Właśnie ta specyficzna więź naturalnej miłości między rodzicami i
dziećmi jest tą bezcenną wartością, której nie może dać, ani zastąpić, żadna sztuczna wychowawcza instytucja. Więź rodzinnej miłości, zarówno między małżonkami, jak i między rodzicami oraz
dziećmi, musi być w swej istocie i działaniu całkowicie zgodna z
prawem moralnym, prawem Bożym. Tego domaga się duchowocielesna natura człowieka, w atmosferze takiej rodzinnej miłości
dzieci wyrastają na ludzi prawdziwie wartościowych. Już z rodziny wynoszą zasady moralne, miłość Boga, Ojczyzny, życzliwość
dla innych i zdolność do obdarzania miłością.

M. Troy i L. Sroufe, Victimization among preschoolers: role of attachment relationship history, “Journal Of The American Academy Of Child And Adolescent
Psychiatry” 26(1987), s. 166-172.
4 D. M. Buss, Psychologia ewolucyjna, Warszawa: PWN, 2001.
3
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Nie trudno pojąć, jak ogromne znaczenie mają takie rodziny
dla dobra i pomyślnego rozwoju narodu, który nieraz nazywany
jest „rodziną rodzin”. Przetrwanie przez naród polski 123 lat rozbiorów, rusyfikacji, germanizacji i okrutnych prześladowań oraz rozwinięcie w tej ciężkiej niewoli wspaniałej kultury, nie byłoby możliwe bez polskich rodzin, ich duchowej, moralnej i patriotycznej siły.
Przypominając słowa „Roty” Marii Konopnickiej można powiedzieć, że prawdziwą twierdzą był każdy próg, za którym mówiono,
myślano i modlono się po polsku. Była to najpotężniejsza twierdza
polskości, której zaborcom nigdy nie udało się zdobyć. W tej walce
wielką rolę odgrywały polskie kobiety, które przekazując dzieciom
wartości moralne, religijne i narodowe, stały na straży rodziny
strzegąc jej siły i nietykalności. Nie było wtedy rozwodów, przerywania ciąży ani propagandy wolnej miłości. Ucieczki z kraju dla
kariery i ,,godziwego życia" spotykały się z ostrym potępieniem traktowane były wręcz jako zdrada narodowa.
3. Współczesne społeczno-gospodarcze zagrożenia dla rodziny
Choć rodziny dziś nie muszą się zmagać z wrogami narodu,
to muszą one stawiać czoła równie groźnym, a być może jeszcze
niebezpieczniejszym, nowym trendom życia społecznego i „nowej”
moralności, propagowanych przez ludzi zniewolonych nadmiarem
wolności i pogonią za pieniądzem. Skutki takiej propagandy, szerzonej przez mass media, stają się coraz bardziej widoczne na całym świecie.
1. Rozwód, aborcja, eutanazja
W Polsce od kilkudziesięciu lat można obserwować nasilanie
się tak zwanej patologii rodziny, czyli degradacji i załamywania się
podstawowej komórki społecznej. Między 1950 a 1986 r. roczna
liczba rozwodów wzrosła pięciokrotnie, a w okresie 1990-2014
dwukrotnie5. W podobnym stosunku w latach 1950-1986 wzrosła
roczna liczba dzieci porzuconych (tzw. sierot społecznych, które
trafiają do domów dziecka), oraz samobójstw i przestępstw wśród

GUS, Rocznik demograficzny 2015, Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych, 2015.
5
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nieletnich6. Wiadomo jak ciężkim przeżyciem są dla dzieci konflikty między rodzicami, gdyż ich wzajemna nienawiść i rozwód zatruwa dziecięcą psychikę, co łatwo może doprowadzić do zupełnego moralnego upadku7. Nic też dziwnego, że analogicznie do
wzrostu liczby rozwodów nasiliło się pijaństwo, bezrobocie, bandytyzm, łapownictwo, korupcja. Wszystkie te negatywne zjawiska
wynikają z propagowanego przez wiele ruchów i ideologii, skrajnego nihilizmu i materializmu, głoszącego odejście od „staromodnej” religii oraz od wyższych celów duchowych na rzecz prymitywnego konsumpcjonizmu, żądzy wzbogacania się i maksymalizacji zadowolenia. Jak zauważył papież Jan Paweł II w swoich
rozważaniach przed modlitwą „Anioł Pański” 26.12.1999r.:
„Rodzina potrzebuje dziś szczególnej troski ze strony
władz publicznych, które nierzadko poddane są naciskom
ugrupowań, próbujących nadać status prawa temu, co w rzeczywistości jest wytworem mentalności indywidualistycznej i
subiektywistycznej. «Przyszłość ludzkości idzie poprzez rodzinę!» (Familiaris consortio, 86); zaś wielką rodzinę narodów
trzeba budować poczynając od jej najmniejszych, lecz podstawowych komórek. Niech Pan Bóg oświeci prawodawców,
rządzących i wszystkich ludzi dobrej woli, aby starali się zapewnić rzeczywistą ochronę praw rodziny, życia i dzieci”8.

Jeśli młodzi ludzie, zawierając małżeństwo tylko takie egoistyczne dążenia mają przed oczami, jeśli nie dostrzegają istotnego celu,
jakim jest pomyślny rozwój rodziny i dobre wychowanie dzieci, to nic
dziwnego, że życie przynosi im tyle rozczarowań, a pokusa rozwodu
jest tak duża. Dziecko w takich sytuacjach często staje się tylko zawadą, a zamiast radości i pociechy w rezultacie przynosi nieraz ciężkie
6 GUS, Rocznik demograficzny 1986, Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych, 1986.
7 P. Podolski i A. Potoczek, Wpływ sugestii na zeznania świadków w sprawach o
wykorzystanie seksualne: model podatności na sugestię, [w:] J. Zimny (red.), Pedagogia
prewencji: dzieci, młodzież, rodzina (s. 227-246), Stalowa Wola: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 2013.
8 Jan Paweł II, Rozważanie przed modlitwą «Anioł Pański». 26 XII 1999, źródło:
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/modlitwy/ap_2612
1999.html
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kłopoty i zmartwienia. Wygodne stają się wtedy hasła prawa do aborcji czy eutanazji w przypadku osób starszych. Matka Teresa z Kalkuty
w czasie Międzynarodowej Konferencji ONZ na temat Zaludnienia i
Rozwoju w 1994 w Kairze mówiła:
„Wiele razy powtarzam - i jestem tego pewna - że największym niebezpieczeństwem zagrażającym pokojowi jest dzisiaj
aborcja. Jeżeli matce wolno zabić własne dziecko, cóż może
powstrzymać ciebie i mnie, byśmy się wzajemnie nie pozabijali? Jedynym, który ma prawo odebrać życie, jest Ten, kto je
stworzył. Nikt inny nie ma tego prawa: ani matka, ani ojciec,
ani lekarz, żadna agencja, żadna konferencja i żaden rząd. (...)
Przeraża mnie myśl o tych wszystkich, którzy zabijają własne
sumienie, aby móc dokonać aborcji. Po śmierci staniemy twarzą w twarz z Bogiem, Dawcą życia. Kto weźmie odpowiedzialność przed Bogiem za miliony i miliony dzieci, którym
nie dano szansy na to, by żyły, kochały i były kochane?”9

Pojawiały się nawet porównania małżeństwa do przedsiębiorstwa, którego celem jest zapewnianie jak największego zysku
swoim udziałowcom. Jeżeli taka firma przechodzi kryzys i nie rokuje spełniania swojego podstawowego celu, należy ją jak najszybciej rozwiązać i ogłosić upadłość. Tak skrajne uprzedmiotowienie instytucji małżeństwa i rodziny musi prowadzić do zaburzeń społecznych. Narastająca patologia rodziny i społeczna demoralizacja tylko zwiększa ogólne niezadowolenie i poczucie
beznadziei. Papież Jan Paweł II w mowie wygłoszonej do rodzin
przybyłych z całych Włoch dnia 20.10.2001 zauważył, że:
„Pożądane jest także lepsze planowanie polityki socjalnej,
która powinna coraz bardziej skupiać uwagę na rodzinie i
uwzględniać jej potrzeby w takich dziedzinach, jak budownictwo mieszkaniowe, organizacja pracy, wysokość płac i zasady opodatkowania. Szczególną uwagę należy też zwrócić
na fakt, że wiele rodzin słusznie niepokoi się postępującą degradacją środków społecznego przekazu, które nie zważając
na obecność nieletnich i na ich prawa, rozpowszechniają treści
pełne przemocy, banalne, a nawet pornografię. Instytucje i
9
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Cz. Ryszka, Święta z Kalkuty, Częstochowa: Biblioteka „Niedzieli”, 2003.

organizacje społeczne muszą wspierać wysiłki rodzin, które
starają się umożliwić dzieciom wzrastanie w środowiskach
zdrowych i pozytywnie oddziałujących, bogatych w wartości
religijne i ogólnoludzkie”10.

2. Emigracja zarobkowa
Wielkim zagrożeniem dla rodziny są również wyjazdy za
granicę do pracy. Emigracja zarobkowa powoduje osłabianie więzi
rodzinnych. Zdarzają się przypadki, że małżonkowie nie widzą się
kilka miesięcy, a w skrajnych przypadkach nawet kilka lat. Jeszcze
gorsza jest sytuacja, gdy oboje rodzice wyjeżdżają na drugi koniec
Europy, a dzieci zostają pod opieką dziadków lub dalszych krewnych. Dorastającym latoroślom nawet największy dostatek nie jest
w stanie zastąpić rodzicielskiego ciepła i poczucia bezpieczeństwa,
tak potrzebnego we współczesnym świecie. Szczególnie podatna
na wszystkie zagrożenia jest dorastająca młodzież wkraczająca w
okres buntu młodzieńczego11, szczególnie jeśli pozostaje ona na
dłuższy czas bez żadnej opieki. Pozostawiony sam sobie, bez pomocy młody człowiek nie jest w stanie poradzić sobie z przytłaczającymi go problemami. Rosnącą frustrację często wyładowuje on na
otoczeniu, krzywdząc innych lub niszcząc mienie12.
Kryzys rodziny, tej najmniejszej komórki, zawsze pociąga za
sobą kryzys całego społeczeństwa. Na emigrację zarobkową wyjeżdżają jednak również młodzi ludzie, którzy jeszcze nie zdążyli założyć rodziny. Nie pozostawiają oni wprawdzie w kraju dzieci ani
współmałżonka, ale opuszczają, czasami na zawsze, swoich rodziców, którzy spędzając starość w samotności, cierpią, nie widząc
swoich pociech ani wnuków. Przykazanie „Czcij ojca twego i matkę
twoją" - nakazuje w stosunku do rodziców miłość „dobrej woli",
nawet gdyby zabrakło uczucia. A prawo cywilne nakłada obowiązek opieki i alimentacji (utrzymania) nie tylko rodziców ale nawet
dziadków (najbliższych krewnych w linii prostej).
Jan Paweł II, Chrońmy rodzinę opartą na małżeństwie, źródło:
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/przemowienia/rod
ziny_20102001.html
11 A. Oleszkowicz, Bunt młodzieńczy. Uwarunkowania. Formy. Skutki, Warszawa: Wydawnictwo Scholar, 2006.
12 P. Podolski, Agresja w szkole - przyczyny i przejawy, „Remedium” 5(2012), s. 1-3.
10
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4. Rodzina a naród i ojczyzna
Podobny moralny obowiązek czci i opieki spoczywa na każdym obywatelu względem Ojczyzny. Coraz częściej słyszy się, że
człowiek ma prawo wybrać sobie kraj, jaki mu odpowiada - to należy do praw człowieka. O tych prawach wiele się dziś mówi,
rzadko jednak wspomina się o obowiązkach człowieka. Trzeba
więc zastanowić się, czym jest Ojczyzna i jak wygląda moralna
strona owego prawa do emigracji. Polska to nie tylko kraj rodzinny
z jego przyrodą, klimatem i krajobrazami. To przede wszystkim
naród, jego wielowiekowa historia i kultura, jego cnoty i wady,
osiągnięcia, zwycięstwa i klęski, tradycja i obyczaje. Ogromną rolę
odgrywa język ojczysty, który jest nośnikiem kultury. Całe to bogactwo duchowe, łącznie z dorobkiem materialnym, naród przekazuje swym dzieciom poprzez rodziny. Cóż mogliby dać rodzice,
gdyby nie czerpali z tego, co wypracował i daje naród - ogromna
„rodzina rodzin”. „Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek” - powiedział C.K. Norwid.
W celu zrozumienia skąd pochodzi obowiązek, trzeba przypomnieć sobie ile zawdzięczamy swemu narodowi. Należy zdać
sobie sprawę, że Ojczyzna to wielki wspólny dom i wspólny skarb,
który można powiększać, wzbogacać i uświetniać, a można też zubożać i zaśmiecać. Trafnie można przyrównać Ojczyznę do matki,
która rodzi i wychowuje - tu wyłania się moralny obowiązek; powinność spłacania tej matce „długów naturalnych i świętych", jak
to dawniej określano. Tak samo, jak nie można uznać moralnego
prawa, które pozwalałoby opuszczać własną matkę, w jej nieszczęściu i biedzie, by wybrać sobie inną, bogatszą, „wygodniejszą", tak
też nie może być słuszne „prawo człowieka", które pozwalałby porzucać Ojczyznę w jej trudnej sytuacji i oddawać siły i zdolności na
służbę innemu krajowi, innemu narodowi w zamian za łatwiejsze,
wygodniejsze życie i możliwość kariery. W dniu 22 X 1987 r. Jan
Paweł II przemawiając do polskich pielgrzymów powiedział:
„Ojczyzna jest Matką. Całe pokolenia nam przekazały to
dziedzictwo, zwłaszcza w okresach, kiedy ta Ojczyzna była
doświadczana, upokarzana. Nauczyły nas, pod pewnym
względem, jeszcze większej miłości do tej Matki w żałobie,
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aniżeli miłości do tej dawnej wspaniałej, ozdobnej królewską
godnością jej władców - Matki, pierwszej Rzeczypospolitej.
Nauczyły nas miłować tę właśnie doświadczoną Matkę, tę
którą skazano na śmierć z końcem XVIII wieku, i walczyć o jej
życie, w duszach wszystkich jej synów i córek. To jest nasze
szczególne dziedzictwo. I tylko społeczeństwa, które przechodziły lub i przechodzą przez podobne doświadczenia
dziejowe, mogą nas w tym zrozumieć. I otóż, w imię tego naszego wspólnego dziedzictwa, w dniu dzisiejszym zwracam
się do Was tu obecnych i do wszystkich naszych Rodaków
prosząc, ażeby «tę Wielką rzecz» - jak powiedział poeta «której na imię Polska» w dalszym ciągu nosili w sercach naszych i w uczynkach naszych, i otaczali taką miłością, na jaką
zasługuje Matka w rodzinie i społeczeństwie"13.

W książce pt. „Myśli nowoczesnego Polaka" (rok 1903) Roman
Dmowski pisał:
„Jestem Polakiem to znaczy, że należę do narodu polskiego
na całym obszarze i przez cały czas jego istnienia, zarówno
dziś jak w wiekach ubiegłych i w przyszłości... Jestem Polakiem więc całą rozległą stroną swego ducha żyję życiem Polski, jej uczuciami i myślami, jej potrzebami, dążeniami i aspiracjami. Im więcej nim jestem, tem mniej z jej życia jest mi obcem i tem silniej chcę, żeby to, co w mem przekonaniu uważam za najwyższy wyraz życia, stało się własnością całego narodu. Jestem Polakiem, więc mam obowiązki polskie: są one
tem większe i tem silniej się do nich poczuwam, im wyższy
przedstawiam typ człowieka"14.

Sto lat wcześniej biskup I. Krasicki w „Hymnie do miłości ojczyzny”
pisał „Święta miłość kochanej ojczyzny. Czują cię tylko umysły poczciwe". Sięgając głębiej do myśli filozoficznej, napotykamy słowa Cycerona: „Drodzy są rodzice, dzieci, krewni, domownicy... lecz
wszystkie te miłości zawiera w sobie miłość do Ojczyzny, dla której
któż szlachetny wahałby się umrzeć, gdyby jej przez to mógł być
pomocny".
Jan Paweł II, Papież Jan Paweł II do Polonii i Polaków za granicą (oprac. R.
Dzwonkowski), Warszawa: Apostolicum, 2007.
14 R. Dmowski, Myśli nowoczesnego Polaka, Warszawa: Capital, 2013.
13
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W przedstawionych wyżej cytatach wyraźnie widoczne jest
rozumienie miłości Ojczyzny jako wyrazu duchowej wyższości i
szlachetności. W swej rozwiniętej formie należy ona istotnie do
uczuć wyższych. W miłości do Ojczyzny można wyróżnić składniki
prostsze, nawet biologicznej natury. W ten sposób mogą kochać
swą Ojczyznę ludzie nie rozwinięci duchowo. Nawet zwierzęta
tęsknią i wracają do swych gniazd i zagród, do okolic, gdzie wzrosły. Istotną rolę w takim przypadku odgrywają instynkty i złożone
odruchy. W miłości Ojczyzny występują różne elementy. Często
bywa to po prostu egoistyczna uczuciowa miłość - potrzeba, miłość
- wymaganie. A gdy Ojczyzna popada w biedę i nie spełnia tych
wymagań, zapewniając tylko skromne i niełatwe życie, widać jak
jej synowie i córki masowo ją porzucają nie z nędzy, lecz w pogoni
za lepszym standardem życia. Swoje zdolności i wykształcenie zawodowe - otrzymane przecież od ojczystego kraju, swoją pracę oddają obcym. Niestety w wielu przypadkach ich dzieci nie będą już
Polakami. Wydaje się, że istotnie jest nie to, czy pokładane w emigracji nadzieje spełnią się, a także jaka jest subiektywna ocena bieżącej sytuacji kraju. Ważny jest moralny obowiązek, tak wobec
własnej matki, własnych rodziców, jak i wobec własnej Ojczyzny.
Podsumowanie
We współczesnym świecie rodzina pozostaje jedną z nielicznych oaz, gdzie człowiek może w naturalny sposób realizować
swoje powołanie do miłości oraz dążyć do szczęśliwego życia.
Młodzi ludzie często nie są jednak przy gotowani do małżeństwa,
brak im znajomości tych problemów, brak nieraz podstawowych
wiadomości, toteż popełniają błędy, które mszczą się na ich późniejszym życiu rodzinnym. Dorastająca młodzież jest często przeciążona nauką i wiele myśli o przygotowaniu się do zawodu.
Głównie w tej dziedzinie lokuje swe ambicje i nadzieje na życiową
satysfakcję. Małżeństwo i rodzina są dla nich wprawdzie czymś
oczywistym, ale mniej ważnym, czymś odsuwanym na drugi plan.
Praca jest oczywiście niezbędna człowiekowi do rozwoju. W tej
służbie może on realizować ambicje i mieć swój wkład w budowę
lepszego społeczeństwa, cywilizacji miłości Jana Pawła II.
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Niedoskonałość rozwoju społecznego i zło pchające ludzi do
różnych, złych czynów, powoduje, iż praca połączona jest z ciężką
konkurencyjną walką, która niesie wiele stresów, rozczarowania,
goryczy i może nawet przyprawiać o chorobę. Tym bardziej ważna
jest szczęśliwa rodzina jako oaza wytchnienia i źródło siły. Małżeństwo i rodzina to podstawowa forma życia człowieka i od niej w
pierwszym rzędzie zależy ogólne zadowolenie z życia, które zresztą bardzo pomyślnie odbija się i na pracy zawodowej dodając siły,
energii i odporności. Trzeba przy tym pamiętać, że życie jest drogą
do Boga i służbą Bogu. Każdy człowiek zda z tego kiedyś rachunek. Rodzice odpowiedzialni są bowiem nie tylko za siebie, ale także za prawidłowe wychowanie swych dzieci.
Streszczenie:
W artykule podjęto problem roli rodziny we współczesnym
społeczeństwie. Na podstawie przeprowadzonej konceptualnej
analizy literatury przedmiotu postawiono hipotezę, że tradycyjna
rodzina jako podstawowa komórka społeczna jest najważniejszym
środowiskiem wychowawczym, pozwalającym budować stabilne,
demokratyczne społeczeństwo. Odwołano sie do myśli świętego
Jana Pawła II, Matki Teresy z Kalkuty oraz filozofów i publicystów
różnych epok. W podsumowaniu pracy dokonano analizy współczesnych zagrożeń, przede wszystkim o charakterze społecznoekonomicznym, wywierających negatywny wpływ na funkcjonowanie rodziny.
Słowa kluczowe: rodzina, społeczeństwo, ojczyzna, aksjologia, zagrożenia
Abstract:
Family as hope for modern world: axiological dimension of family in
society
This paper attempts to outline the role of family in modern
society. Based on a conceptual analysis of the literature on the subject the following hypothesis have been put forward: traditional
family as a basic unit of society is the principal institution for the
socialization of children which allows to develop stable and democratic society. The author of the article has invoked thoughts of
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Pope Saint John Paul II, Saint Teresa of Calcutta and ideas of different philosophers and thinkers about relation between family
and society. The study has pointed out that public menaces, such
as job emigration or ideologies facilitating euthanasia and abortion
are the most important threats to modern families.
Keywords: family, society, homeland, axiology, threats
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Agnieszka Szałajewska

ŚRODOWISKA WYCHOWAWCZE A ROZWÓJ
SPOŁECZNY DZIECKA
Wstęp
Od chwili narodzin dziecka, przez cały bieg jego życia zachodzą radykalne zmiany w funkcjonowaniu fizycznym, psychicznymi i społecznym. Rozwój człowieka uwarunkowany jest wieloma
czynnikami – genetycznymi, fizjologicznymi, psychologicznymi
oraz środowiskowymi. Szczególnie w okresie niemowlęctwa i dziecięctwa zmiany te są bardzo szybkie i obejmują różne dziedziny
aktywności człowieka. Celem mojej pracy jest opisanie rozwoju
społecznego jednostki. Bardzo dużą rolę w tym zakresie odgrywa
środowisko w którym dziecko się wychowuje, zarówno środowisko rodzinne, szkolne i rówieśnicze. Pragnę podkreślić, iż przedstawione przeze mnie kwestie nie wyczerpują zakresu rozważań
dotyczących tematu pracy. Spróbuję jednak skoncentrować się na
najbardziej istotnych.
Pojęcie rozwoju społecznego
Zanim przejdę do rozważań na temat rozwoju społecznego
dziecka, na początku wyjaśnię jego pojęcie. Stawanie się osobą
uspołecznioną opiera się na procesie socjalizacji, który można określić, za Stanisławem Kowalikiem, jako zmiana osobowości jednostki, dokonująca się pod wpływem oddziaływań otoczenia społecznego, w toku którego człowiek staje się dojrzałą społecznie jednostką, czynnie uczestniczącą w życiu zbiorowym75. Maria PrzetacznikGierowska mówiąc o socjalizacji, wskazuje na jej dwa stadia. Stadium wstępnej oraz wtórnej socjalizacji. Pierwotna socjalizacja
urzeczywistnia się przede wszystkim w środowisku rodzinnym. Z
kolei drugie stadium socjalizacji dotyczy adaptowania się do określonych grup społecznych, w których jednostka przyjmuje określoM. Przetacznik-Gierowska, Zasady i prawidłowości psychicznego rozwoju człowieka. [w:] M. Przetacznik-Gierowska, M. Tyszkowa (red.) Psychologia rozwoju
człowieka. Zagadnienia ogólne. Tom I. Warszawa 2009, s. 71-72. [cyt. za: S. Kawula].
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ną pozycję i spełnia w niej określoną rolę76. Maria Kielar-Turska o
procesie socjalizacji pisze następująco „proces socjalizacji prowadzi
do opanowania przez jednostkę wiedzy o swojej grupie oraz wiedzy o rolach społecznych, a także do opanowania przyjętych w tej
grupie standardów i wartości. Widza o rolach dotyczy relacji pełniącej daną rolę (córki, ucznia, kolegi, dyżurnego) z grupą społeczną, określa prawa i obowiązki pełniącego daną rolę”77.
Człowiek pozostając w ciągu swego życia w związku z najbliższym otoczeniem, bezustannie podlega wpływom środowiska i
stosownie do wymagań i nakazów innych przekształca swoje działania, po to by dostosować się do otoczenia. Z drugiej strony, uzewnętrzniając swoje potrzeby i podejmując określone czynności, aktywnie wpływa na otaczający go świat, a więc stara się przystosować otoczenie do siebie. Anna Brzezińska wskazuje, iż w jednej i
drugiej sytuacji jednostka wykorzystuje swoją wiedzę i kompetencje, pozyskane na przestrzeni całego dotychczasowego życia78.
Rola rodziny w nabywaniu kompetencji psychospołecznych
dziecka
Choć proces socjalizacji dokonuje się przez cały okres życia
jednostki, to przede wszystkim w istotnym stopniu zachodzi u
dzieci i młodzieży. Maria Tyszkowa podkreśla, iż „zmiany rozwojowe osobowości dokonują się zawsze w interakcji jednostki z jej
otoczeniem”79. Środowisko tworzy kontekst rozwojowy podmiotu.
A więc rozwój psychiczny człowieka stanowi proces uwikłany w
kontekst, w jakim się dokonuje80. Właściwy przebieg socjalizacji
dzieci i młodzieży wpływa na budowanie poprawnych stosunków
Tamże, s. 64-67.
M. Kielar-Turska, Średnie dzieciństwo. Wiek przedszkolny. [w:] B. HarwasNapierała, J. Trempała (red.), Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów życia człowieka. Warszawa 2009, s. 113.
78 A. Brzezińska, Dzieci z układu ryzyka. [w:] A. Brzezińska, S. Jabłoński, M.
Marchow (red.) Ukryte piętno. Zagrożenia rozwoju w okresie dzieciństwa. Poznań
2003, s. 12-15.
79 M. Tyszkowa, Jednostka a rodzina: interakcje, stosunki, rozwój. [w:] M. Przetacznik-Gierowska, M. Tyszkowa (red.) Psychologia rozwoju człowieka. Zagadnienia
ogólne. Tom I. Warszawa 2009, s. 124.
80 Tamże, s 125.
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interpersonalnych oraz angażowanie się w życie społeczne. W proces socjalizacji włączonych jest wiele osób – krewni, przyjaciele,
nauczyciele oraz różne instytucje kulturalne i oświatowe, które podejmują określone formy działalności wychowawczej.
Rodzina jest jednym z kontekstów rozwojowych jednostki.
Heliodor Muszyński wskazuje, iż to właśnie rodzina jest pierwszym środowiskiem, które uczy dziecko zasad współżycia społecznego. Autor pisze, iż „osobowość dziecka w rodzinie kształtuje się
pod wpływem zwykłych, konkretnych sytuacji dnia powszedniego
oraz warunków życia, jakie stwarzają mu rodzice”81. Hanna Liberska, ujmując rodzinę w podejściu systemowym, podkreśla, iż pełni
ona „funkcje wspierające i stymulujące rozwój indywidualny osób
ją tworzących. Zawiera ukryty w relacjach mechanizm sprzężeń,
który reguluje funkcjonowanie jej członków i warunkuje rozwój
całego systemu”82. Takie podejście pozwala na wyjaśnienie roli rodziny jaką pełni w rozwoju psychospołecznym jednostki.
Z życia rodzinnego i obcowania z bliskimi dziecko czerpie
wzorce zachowań, które rzutują na jego późniejszy rozwój i postawy. Poprzez kontakty z rodzicami i rodzeństwem uczy się nawiązywania więzi emocjonalnych. Tę trwałą społeczno – emocjonalną
relację nazywa się przywiązaniem. Przywiązanie ma charakter
trwały i trzyma ludzi we wspólnocie. Jest szczególnie istotne dla
przetrwania niemowlęcia83. Do zachowań składających się na
przywiązanie zalicza się min. dążenie dzieci do utrzymania bliskich kontaktów ze swymi opiekunami poprzez zwracanie na siebie uwagi oraz okazywanie lęku w wypadku oddzielenia od drugiej osoby. Badacze wykazali, że relacja przywiązania we wczesnym okresie życia ma istotne znaczenie dla późniejszego życia
człowieka. Stanowi, trwające przez całe życie, schematy relacji społecznych, zwane wewnętrznymi modelami roboczymi. Modele te
dostarczają szablonu, na którego podstawie osoba tworzy oczekiwania dotyczące przyszłych interakcji społecznych84. Bezpieczne
H. Muszyński, Rodzina. Moralność. Wychowanie, Warszawa 2001, s. 80.
H. Liberska, Rozwój rodziny i rozwój w rodzinie. [w:] I. Janicka, H. Liberska
(red.) Psychologia rodziny. Warszawa 2014, s. 222.
83 R. J. Gerring, P. G. Zimbardo, Psychologia i życie, Warszawa 2006, s. 330.
84 Tamże, s. 332.
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przywiązanie do osoby dorosłej umożliwia dziecku uczenie się pozytywnych zachowań prospołecznych i odwrotnie, przywiązanie
lękliwe powoduje kształtowanie w dziecku postaw negatywnych w
stosunku do innych ludzi.
A więc, jak podkreśla Anna Birch, rozwój dziecka następuje w
dużym stopniu poprzez kontakty społeczne. Postępowanie innych
wobec dziecka i odwrotnie, postępowanie dziecka wobec innych
przyczynia się do rozwoju jego osobowości, pojawiania się określonych emocji, posługiwania się mową, a w szczególności do przyjęcia określonej postawy społecznej85. Janet Woititz wskazuje, iż
dziecko ocenia swoją wartość poprzez informacje pozyskiwane z
zewnątrz. Z wiekiem zaczyna określać kim jest samodzielnie. Jednak początkowo będąc dzieckiem uświadamia sobie kim jest poprzez to co inni sądzą na jego temat oraz poprzez uwewnętrznienie
tych informacji86.
Hanna Sęk zauważa, iż nagminne występowanie trudnych sytuacji życiowych może powodować niedostosowanie społeczne
dzieci i młodzieży, które objawiać się może między innymi niechęcią, depresją, niskim poczuciem własnej wartości. Badania wskazują na związek między trudnymi wydarzeniami życiowymi a zaburzeniami psychicznymi dorastających jednostek, takimi jak depresja, postawy buntowniczo-opozycyjne, zachowania suicydalne,
wzmożony niepokój oraz sięganie po substancje psychoaktywne87.
Agnieszka Gałkowska mówiąc o różnicach między zdrowymi a
dysfunkcyjnymi rodzinami wskazuje na istotność interakcji pomiędzy
małżonkami. Pomyślność małżeństwa zależy przede wszystkim od
wzajemnego szacunku, szczęścia, harmonii i dialogu. A więc, mówiąc
za autorką, wzajemny stosunek małżonków ma fundamentalne
znacznie dla rozwoju dziecka. Nie należy przy tym zapominać o innych czynnikach wpływających na funkcjonowanie jednostki, ale ten
właśnie aspekt trzeba uznać za szczególny w jej rozwoju88. Ponadto
Waldemar Świętochowski zwraca uwagę na wartość relacji małżeńA. Birch, Psychologia rozwojowa w zarysie. Warszawa 2005, s 28.
Tamże, s. 25-28.
87 I. Grzegorzewska, Dorastanie w rodzinach z problemem alkoholowym. Warszawa 2011, s. 29. [cyt. za: H. Sęk].
88 Tamże, s. 69-70.
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skiej w systemie rodzinnym. Po pierwsze, jakość małżeństwa określa
funkcjonowanie całych systemów rodzinnych. Po drugie, kontakty
małżonków przenoszone są na stosunki z dzieckiem. Po trzecie, jakość małżeństwa rzutuje na budowanie relacji dziecka z pozostałymi
domownikami, oraz innymi ludźmi. Po czwarte, relacja małżeńska
wyznacza zakres zadań oraz funkcjonowanie życia całej rodziny89. A
więc „relacje i interakcje występujące między uczestnikami życia rodzinnego uzależnione są od wielu czynników, w tym od wieku pary
powołującej ją do życia, od stopnia ich nasycenia intymnością”90.
Prawidłowe relacje w rodzinie, wysoka jakość małżeństwa, niski zakres nieporozumień i napięć, bycie przy dziecku oraz stawianie mu
wymagań adekwatnych do jego rozwoju prowadzą do kształtowania
w nim poczucia własnej wartości a także pozytywnego obrazu postrzegania siebie91.
Podejście do wychowania, w którym dominuje dialog, kompromis, budowanie autorytetu oraz przejawianie istotnych wartości, wpływa na prawidłowy rozwój psychospołeczny dziecka.
Istotną rolę w tym zakresie spełnia również wprowadzanie go w
dziedzictwo kulturowe oraz pokazywanie i wyjaśnianie wzorów
zachowań i ukazywanie źródeł norm społeczno – moralnych92.
Tylko wówczas dzieci będą mogły wykształcić w sobie zdrowe postawy w stosunku do innych ludzi i nauczyć się działania w grupie.
A więc rodzina jako miejsce indywidualnego rozwoju, jest
niezwykle istotna w procesie nabywania przez jednostkę kompetencji społecznych. Należy jednak dodać, iż podlega ona także
zmianom kulturowym i społecznym. Socjolog Tomasz Szlendak
wymienia wśród zagrożeń, przede wszystkim, małą stabilność rodzin, brak uwagi oraz powierzchowne relacje wewnątrzrodzinne.
Autor wskazuje na dokonujące się przemiany, które wpływają na
strukturę rodziny, zmianę ról w jej systemie, a także realizowane w
W. Świętochowski, Rodzina w ujęciu systemowym. [w:] I. Janicka, H. Liberska
(red.) Psychologia rodziny. Warszawa 2014, s. 31-32.
90 H. Liberska, dz. cyt., s. 232.
91 I. Grzegorzewska, dz. cyt., s. 71-102.
92 A. Zellma, Rodzina chrześcijańska wobec współczesnych koncepcji współczesnych
koncepcji wychowania. [w:] P. Duksa (red.) Pedagogiczne i teologiczne aspekty życia
rodzinnego. Olsztyn 2009, s. 11.
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niej funkcje. Pisze, iż „odarta z wielu funkcji rodzina przestaje być
funkcjonalną względem społeczeństwa – automatycznie zatem
przestaje być pożyteczna i dobra”93. Mówiąc o dokonujących się
przemianach należy wspomnieć o sytuacji życiowej, która prowadzi do reorganizacji życia rodzinnego oraz relacji zachodzących
wewnątrz rodziny. Mowa tu o rozwodzie. Autor zauważa iż „rozwód wymienił się dzisiaj ze śmiercią jako główny czynnik rozpadu
małżeństwa”94. Wśród przyczyn rozwodów podaje między innymi:
„ustanie więzi uczuciowej i seksualnej oraz brak porozumienia w
ważnych sprawach życiowych, […] nadużywanie alkoholu, zdrady
małżeńskie, przemoc psychiczna i/lub fizyczna wobec członków
rodziny, […] znaczące różnice w systemie wartości, a także praca
poza miejscem zamieszkania […]”95. Zważywszy na zagrożenia na
jakie wystawiona jest współczesna rodzina, warto rozważyć także
miejsce dziecka w jej strukturze. Usytuowanie dziecka uległo znaczącym zmianom. Zmiany cywilizacyjne wymuszają na rodzicach
angażowanie się w pracę zawodową. Zbyt przesadna koncentracja
na aktywności zawodowej może powodować braki w zaspokajaniu
potrzeby bliskości, docenienia oraz akceptacji. W konsekwencji rodzice w coraz mniejszym stopniu obdarzają dziecko uwagą, któremu zaczyna doskwierać samotność. Kumulowanie się kryzysów w
systemie rodziny może doprowadzać do pojawiania się nieporozumień w relacjach wewnątrzrodzinnych96. Dzieci w takich systemach rodzinnych są określane, przez Annę Brzezińską, jako „dzieci
ryzyka”97. Autorka wskazuje, iż dziecko może stać się dzieckiem
ryzyka „z uwagi na trudne warunki, w jakich żyje i/lub z uwagi na
niewyposażenie w konieczne do radzenia sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi kompetencje”98. Należy podkreślić, iż poszczególne okresy rozwoju jednostki są bardziej dotkliwe niż inne, a
93 T. Szlendak, Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie. Warszawa
2011. s. 112-116.
94 Tamże, s. 370.
95 M. Błażek, Rozwód jako sytuacja kryzysowa w rodzinie. [w:] I. Janicka, H. Liberska (red.) Psychologia rodziny. Warszawa 2014, s. 464.
96 H. Liberska, dz. cyt., s. 230-231.
97 A. Brzezińska, dz. cyt., s. 13-22.
98 Tamże.
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więc jednostka bywa w nich bardziej podatna na zranienia99. Do
nich można zaliczyć okres dzieciństwa i młodości.
Warto podkreślić, iż na gruncie rodziny istotną rolę w procesie socjalizacji jednostki pełni również rodzeństwo. To z rodzeństwem dziecko podejmuje pierwsze zabawy, uzyskuje od niego
wsparcie, zaspokajanie potrzeb. Badania wskazują, iż relacje z rodzeństwem mają najczęściej charakter ambiwalentny, przesycone
są bowiem zarówno pozytywnymi, jak i negatywnymi emocjami.
Kontakty z rodzeństwem są pewnego rodzaju treningiem interpersonalnym. Przygotowują do funkcjonowania poza obszarem domu
rodzinnego. Z jednej strony nastawione są na współpracę, współdziałanie, partnerstwo, sztukę negocjacji, z drugiej zaś na rywalizację, walkę o względu rodziców, uznanie i uprzywilejowaną pozycję100. Józef Rembowski wskazuje, iż „relacje między rodzeństwem
to miniaturowy świat odzwierciedlający kontakty dorosłych członków rodziny”101. A więc opiekunowie dziecka powinni podejmować działania zorientowane na uczenie dziecka empatii, zachowań
prospołecznych oraz przestrzegania zasad i norm w kontaktach z
dorosłymi i rówieśnikami. Pomaganie mu w poszukiwaniu sposobów wyrażania negatywnych emocji bez potrzeby wyrządzania
krzywdy innym, uczenie odpowiedzialności za słowa i zachowania, reagowanie na przejawy agresji, poprzez analizowanie z dzieckiem skutków takiego zachowania, to tylko niektóre ze sposobów
zapobiegania i redukowania agresji wśród rodzeństwa102.
Kończąc powyższy rozdział warto przywołać myśl Rity Grochocińskiej, która stwierdza, iż „rozmaite sytuacje w rodzinie warunkują wartościowanie doświadczeń, decydują o tym, w jaki sposób dziecko poznaje i przeżywa rzeczywistość i jakie dobiera sobie
wzory, które stają się dla niego pociągające i obowiązujące”103. W
związku z tym, tak ważne dla prawidłowego funkcjonowania sysTamże.
G. Poraj, Agresja i przemoc w rodzinie. [w:] I. Janicka, H. Liberska (red.) Psychologia rodziny. Warszawa 2014, s. 492. [cyt. za: J. Rembowski, M. Tyszkowa, G. Poraj].
101 Tamże, s. 492-493. [cyt. za: J. Rembowski].
102 G. Poraj, dz. cyt., s. 502-503.
103 R. Grochocińska, Przemoc wobec dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Gdańsk 2000, s. 16.
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temu rodzinnego jest odpowiednie pełnienie ról rodzicielskich, które wpływają na właściwe funkcjonowanie jednostki w środowisku
społecznym. Można więc przyjąć, iż dziecko jest w pewnym stopniu uzewnętrznieniem świata, w którym się wychowuje104.
Inne środowiska wychowawcze i ich rola w rozwoju społecznym dziecka
Mówiąc o rodzinnie należy wskazać, za Hanną Liberską, iż
jest ona systemem otwartym, a więc „ struktura i dynamika funkcjonowania systemu rodziny jest regulowana przez szersze społeczne systemu, do których należą”105. Rodzina jako mikrosystem
wchodzi „we wzajemne stosunki z innymi mikrosystemami, takimi
jak: szkoła, grupa rówieśnicza, zakład pracy, grupa towarzyska
itp.”, tworząc tym samym szerszy system zwany mezosystemem106.
Obok rodziny należy wymienić inne istotne konteksty rozwojowe
jednostki, takie jak przedszkole i szkoła. Ich zadaniem jest w szczególności rozwijanie postaw społecznych, które warunkują współżycie w grupie. Klaus-Jürgen Tillmann określa szkołę jako podstawowe miejsce „poznawczego i praktycznego treningu ról społecznych”107. Wychowanie społeczne powinno być integralnym składnikiem systemu wychowawczego szkoły. O ile we wczesnej fazie
rozwoju można zaobserwować trudności w adaptowaniu się dziecka do nowego otoczenia, o tyle, w kolejnych fazach środowisko
szkolne staje się miejscem spotkań z rówieśnikami108. Relacje społeczne wywierają istotny wpływ na rozwój jednostki. Harry Sullivan wskazał na szereg wewnętrznych procesów, dzięki którym
dziecko, nawiązujące interakcje z innymi osobami, poza członkami
rodziny, wypracowuje normy, które dotychczas dostarczane były
przez środowisko rodzinne. Wśród nich autor wymienia między
innymi: „społeczne podporządkowanie się, społeczną akomodację,
Tamże, s. 10.
H. Liberska, dz. cyt,. s. 233.
106 H. Liberska, dz. cyt., s. 234.
107 R. Stefańska-Klar, Późne dzieciństwo. Młodszy wiek szkolny. [w:] B. HarwasNapierała, J. Trempała (red.) Psychologia rozwoju człowieka. Tom II. Warszawa
2009, s.148, [cyt. za: K. J. Tillmann].
108 Tamże, s.147. [cyt. za: B. Bulla].
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różnicowanie osób będących źródłem autorytetu oraz stopniową
internalizację”109.
W młodszym wieku jednostki socjalizacja dokonuje się przede
wszystkim poprzez różnego rodzaju podejmowane zabawy. Dziecko zaczyna skupiać się na czynnościach zespołowych, nawiązuje
relacje z rówieśnikami. Podczas zabawy zaobserwować można podział ról i funkcji, przestrzeganie reguł, podporządkowanie się organizatorom zabawy. Wszystkie te sytuacje sprzyjają nabywaniu
umiejętności współdziałania społecznego110.
Młodszy wiek szkolny to okres, gdzie dokonują się zasadnicze zmiany w życiu dziecka. Bowiem musi ono w znacznym stopniu przebudować swój ówczesny świat przeżyć i nawyków, w
świat pracy i wymagań szkolnych. Sytuacje w środowisku szkolnym wymagają od dziecka nabycia odpowiedniego poziomu kompetencji odnośnie rozwiązywania różnych zadań, zarówno ruchowych, poznawczych, jak i komunikacyjnych oraz tych związanych
z emocjonalną samokontrolą. Kompetencje niezbędne do rozpoczęcia nauki określane są dojrzałością szkolną. Jednak sprostanie nowej roli ucznia może wiązać się z trudnościami wynikającymi z
dysharmonijnego rozwoju poszczególnych funkcji dziecka111. Doświadczanie niepowodzeń społecznych przez dziecko prowadzi do
przekonania, że jest ono niegodne akceptacji. Dziecko z obawy
przed odrzuceniem przyjmuje postawę dystansu. W konsekwencji
doznaje poczucia osamotnienia, utwierdzając się w przekonaniu, iż
nie zasługuje ono na bliższe kontakty z innymi. Przedłużanie się
tego stanu powoduje rozwijanie się u jednostki społecznej bierności, nieśmiałości, niskiej samooceny, a także różnych form społecznego niedostosowania112.
Nowe okoliczności funkcjonowania w przestrzeni szkolnej
umożliwiają dziecku poznawanie siebie i kształtowanie przekonań
o samym siebie. W tym czasie rozwija się również umiejętność spoTamże, [cyt. za: H. Sullivan].
M. Przetacznik-Gierowska, Zmiany rozwojowe aktywności jednostki. [w:] M.
Przetacznik-Gierowska, M. Tyszkowa (red.) Psychologia rozwoju człowieka. Zagadnienia ogólne. Tom I. Warszawa 2009, s. 152.
111 Tamże, s. 155-156.
112, R. Steańska-Klar, dz. cyt., s. 151.
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łecznej oceny efektów swojego działania. Osiąganie sukcesów oraz
otrzymywanie pozytywnej oceny społecznej rozwija w dziecku poczucie kompetencji a także przekonanie o słuszności podejmowanych działań. Brak powodzeń w sferze zadaniowej i społecznej
prowadzi do zwątpienia w swoje kompetencje i niechęć przed podejmowaniem kolejnych zadań113.
Oprócz kontaktów z rówieśnikami istotną rolę w rozwoju
społecznym dziecka odgrywa również osoba nauczyciela. Określona postawa wychowawcy dostarcza dzieciom modeli współżycia
społecznego. Nauczyciel swoim postępowaniem wpływa nie tylko
na rozwój umysłowy uczniów, ale oddziałuje również na kształtowanie się społecznych postaw wychowanków. Kompetentny wychowawca potrafi oddziaływać na ucznia w taki sposób, aby miał
on szansę kształtować w sobie coraz bogatsze człowieczeństwo
oraz szukać coraz doskonalszych więzi i wartości114.
Wraz z rozwojem jednostki zmianie ulegają interakcje z rodzicami. W okresie dzieciństwa stosunek dziecka do rodziców jest zazwyczaj bezkrytyczny, z czasem jednak staje się bardziej realistyczny, lub wręcz przekorny115. Irena Obuchowska podkreśla, iż
zmiana relacji pomiędzy dorastającym młodym człowiekiem a rodzicami wcale nie musi oznaczać zaniku więzi, lecz może wskazywać na zmianę odnośnie przechodzenia od dziecięcej uległości do
relacji partnerskiej116.
Na zakończenie rozważań warto przytoczyć słowa Lerner’a,
iż „jednostka […] traktowana jako układ systemowy, jest zanurzona w „matrycy zmiennych pochodzących z różnych poziomów organizacji”, a jej rozwój może być ujmowany jako skutek dynamicznych złożonych relacji przebiegających w tej „wielowymiarowej
matrycy zmiennych””117.

Tamże, s. 156.
M. Dziewiecki, Kochać i wymagać. Kraków 2006, s. 194.
115 I. Obuchowska, Adolescencja. [w:] B. Harwas-Napierała, J. Trempała (red.)
Psychologia rozwoju człowieka. Tom II. Warszawa 2009, s. 178.
116 I. Obuchowska, dz. cyt., s. 179.
117 H. Liberska, dz. cyt., ss. 239-240.
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Zakończenie
Rozwój zachodzi w każdym wieku, oraz w każdej sferze osobowości człowieka. Zmiany dokonują się na płaszczyźnie społecznej, emocjonalnej, fizycznej, poznawczej itp. W niniejszej pracy starałam się ukazać jak ogromny wpływ na rozwój społeczny dziecka,
od najmłodszych lat jego życia, ma środowisko, w którym przebywa. W dziecku znajdującym się nieustannie pod wpływem różnych
oddziaływań ze strony otoczenia zachodzą zmiany w jego rozwoju
społecznym. Środowisko rodzinne, szkolne i rówieśnicze, są ważnym determinantem tego kim dziecko będzie w życiu dorosłym,
oraz jaką przyjmie rolę społeczną. Dzięki nabywanym doświadczeniom, w trakcie przebywania w społeczeństwie, przygotowuje
się ono do funkcjonowania w nim. Rodzina jest podstawowym
układem odniesienia jednostki. Pierwszymi wychowawcami dziecka są rodzice, osoby o niezwykłej sile oddziaływania.
Rozwój społeczny dziecka narażony jest na wiele niebezpieczeństw. Obecnie dokonujące się przemiany cywilizacyjne, oddziałują nie tylko na rozwój indywidualny jednostki, ale także na reorganizację cyklu życia rodziny118. Większość z nich można kontrolować i im przeciwdziałać. Ważne jest, aby w porę podjąć działania
profilaktyczne, poprzez które dzieci nauczą się zachowań prospołecznych, by żyć z ludźmi i dla nich, a nie przeciwko nim.
Summary:
Since the moment of birth, during whole children’s life radical
changes are being occurred in physical, psychological and social functioning. The development of an individual is determined by many
factors such as genetic, physiological, psychological and environmental ones. Particularly during infancy and childhood, those changes
occur very rapidly and refer to various fields of human activity. The
purpose of this paper is to describe social development of children.
The research investigates the role which is played by a family in
child’s development, as it is both the most basic institution of culture
and a primary area a child develops in. In addition to that, it is stated
that school and peer environment play central role in children’s de-

118

H. Liberska, dz. cyt., s. 230.
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velopment. It is, however, crucial to emphasize that presented paper
is not complex as it is focusing on the essentials.
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Ewa Krzyżak-Szymańska

BEZPIECZEŃSTWO DZIECKA W CYFROWYM ŚWIECIE
A WYCHOWANIE W RODZINIE
„Bezpieczeństwo jest podróżą,
a nie celem samym w sobie - to nie jest problem,
który można rozwiązać raz na zawsze"

Wstęp
Zapewnienie osobistego bezpieczeństwa jednostce zarówno w
życiu realnym jak i wirtualnym ma duże znaczenie w procesie jej
rozwoju, bez względu na to czy jest to dziecko, nastolatek czy dorosły człowiek1. Zadanie to nabiera szczególnego znaczenia w środowisku rodzinnym, w którym rodzice uruchamiają wobec jednostki pierwsze działania socjalizacyjne i wychowawcze, mające
przygotować ją do życia w społeczeństwie. Nie mogą oni zapominać, że zapewnienie bezpieczeństwa swojemu dziecku obejmuje nie
tylko bezpieczne funkcjonowanie w rodzinie czy szkole, ale także
w środowisku online. Jest to o tyle trudne zagadnienie, że środowisko internetu bardzo szybko się zmienia2, wprowadzając coraz to
nowe obszary funkcjonowania, a tym samym tworząc enklawy potencjalnych, wirtualnych zagrożeń3. „Płynna nowoczesność”4 i stan
B. Hołyst, Bezpieczeństwo. Ogólne problemy badawcze, Warszawa 2014, s. 38.
Współcześnie coraz częściej dzieci korzystają z internetu mobilnego, nowoczesnych smartfonów czy tabletów
3 Na przykład P. Wallace w roku 2016 dokonała rewizji taksonomii środowiska sieci zamieszczonej w podręczniku z 1999 r. Wśród nich wymieniła ona:
WWW World Wide Web czyli środowisko globalnej sieci internetowej; pocztę
elektroniczną; asynchroniczne fora dyskusyjne; synchroniczne czaty; blogi; sieci
społecznościowe; Twitter i wiadomości tekstowe; wirtualny świat i wirtualną
rzeczywistość; interaktywne video oraz mobilne aplikacje.[P. Wallace, The Psychology of the Internet, Cambridge 2016, s. 5-17]. W poprzednim podziale brak
było m.in. środowiska sieci społecznościowych czy mobilnych aplikacji, co było
wynikiem mniejszych możliwości technologicznych internetu [P. Wallace, The
Psychology of the Internet, Cambridge 1999, s. 11-18].
4 Termin płynna nowoczesność wprowadzony przez Z. Baumana [Z. Bauman,
Płynna nowoczesność, Kraków 2006]. Natomiast pojęcie trzecia fala wprowadził A.
Toffler [A. Toffler, Trzecia fala, Warszawa 2001].
1
2

68

ciągłej zmiany powoduje, że rodzice nie uwzględniają w swoim
oddziaływaniu na dziecko wielu zagrożeń cyfrowego świata - a
tym samym nie kształtują bezpiecznych zachowań w sieci.
Dodatkowym utrudnieniem w realizacji procesu wychowawczego do bezpiecznego korzystania z internetu w rodzinie jest
przepaść pokoleniowa w używaniu nowych technologii przez rodziców i dzieci. Chociaż, za kilka lat pokolenie cyfrowe obejmie już
także grupę rodziców to na podstawie szybkości zmian technologicznych prognozować możemy, że różnice pokoleniowe nadal
będą istotne w używaniu mediów cyfrowych. Będą one wpływać
na ich wykorzystanie, a tym samym mogą skutkować nieadekwatnością (a nawet archaicznością) mechanizmów socjalizacyjnych i
metod wychowawczych stosowanych przez rodziców wobec dzieci. Prowadzone badania pokazują, że różnice widoczne są także w
postrzeganiu wagi i znaczenia zagrożeń cyfrowych. To, co jest zagrożeniem dla rodziców nie jest nim w odczuciu ich dzieci5.
Biorąc pod uwagę powyższe w tekście skupiono się na przedstawieniu obszarów, które odgrywają ważną rolę w kształtowaniu
przez rodziców bezpiecznych zachowań młodego pokolenia w cyfrowym świecie oraz wskazaniu podstawowych kierunków oddziaływania na rodziców z zakresu funkcjonowania dzieci w środowisku online.
1. Pojęcie bezpieczeństwa jednostki
Bezpieczeństwo to stan, który daje poczucie pewności istnienia, gwarantuje ciągłość oraz daje motywację i szansę na rozwój.
Odznacza się brakiem ryzyka utraty czegoś dla podmiotu szczególnie cennego np. życia, zdrowia, dóbr materialnych itp. Bezpieczeństwo jest naczelną potrzebą grup społecznych, państw i systemów międzynarodowych, ale także fundamentalną potrzebą człowieka6. Jej zaspokojenie wpływa na rozwój jednostki i realizację
potrzeb wyższego rzędu. Natomiast brak poczucia bezpieczeństwa
Rodzice i dzieci wobec zagrożeń dzieci w Internecie. Raport z badania, Warszawa 2016.
6 A. Regulska, Zagrożone poczucie bezpieczeństwa u uczniów a zjawisko fobii szkolnej, [w:] Socjotechniczne aspekty bezpieczeństwa w szkole, red. L. Buller, Warszawa
2014, s. 84-94.
5
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–np. u dzieci korzystających z mediów cyfrowych - wywołuje silny
niepokój i poczucie zagrożenia. Może on także powodować różnorodne problemy, m.in. cyber przemoc czy nałogowe używanie internetu.
Biorąc pod uwagę psychosocjologiczną teorię potrzeb zjawisko bezpieczeństwa (poczucie bezpieczeństwa) definiuje się poprzez układ odniesienia potrzeby bezpieczeństwa i procesu jej zaspakajania. Na przykład Z. Dąbrowski precyzuje potrzebę bezpieczeństwa jako „właściwość człowieka (wrodzona lub nabyta) polegająca na tym, że normalność jego psychofizycznego funkcjonowania zależy od nieistnienia dotyczących go sytuacji zagrożenia, a
także innych sytuacji trudnych niosących zagrożenie jego dóbr”7.
Wśród czynników zagrażających wymienia on m.in.:
 brak stabilizacji i możliwości przewidywania sytuacji,
 brak uznania, akceptacji i życzliwości,
 brak doświadczenia przyjaźni, brak kolegów i osób znaczących,
 pojawienie się choroby, stanów traumatycznych,
 obecność ostrej rywalizacji w utrzymaniu godziwego statusu
społecznego,
 występowanie przemocy, agresji czy gwałtu ze strony innych
ludzi8.

W literaturze przedmiotu wskazuje się, że za bezpieczne życie
można uznać takie, w którym człowiek może optymalnie zaspokoić
podstawowe potrzeby, a identyfikowane zagrożenia są zminimalizowane9. Ważną rolę w zaspakajaniu tej potrzeby odgrywa rodzina. W szczególności dlatego, że potrzeba bezpieczeństwa obejmuje
potrzebę istnienia, tożsamości, spokoju czy pewności rozwoju. To
powoduje, że mamy do czynienia z kompleksem potrzeb bardzo
istotnych dla młodej jednostki, a ich zaspokojenie wpływa na jej
rozwój i jakość życia w dorosłości.
Zdaniem J. Mazur poczucie bezpieczeństwa dziecka można
analizować w obrębie trzech sfer:
Z. Dąbrowski, za; M. Winiarki, Bezpieczeństwo w środowisku lokalnym, [w:]
Encyklopedia XXI wieku, red. T. Pilch, Warszawa 2003, t.1, s. 343.
8 Z. Dąbrowski, za: M. Winiarki, Bezpieczeństwo w środowisku lokalnym, dz. cyt.,
s. 343.
9 B. Hołyst, Bezpieczeństwo. Ogólne problemy badawcze, Warszawa 2014, s. 38-40.
7
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1. Publicznej, którą stanowi rodzina, środowisko rówieśnicze
i społeczność lokalna. Prawidłowe funkcjonowanie jednostki w
wymienionych środowiskach stanowi gwarancję właściwego przebiegu procesu socjalizacji oraz prawidłowego rozwoju osobowości.
2. Socjalnej, która odnosi się do standardów życia dziecka i
zaspokojenia jego potrzeb. Sfera ta i realizowane w jej zakresie potrzeby dziecka mają ważny wpływ na jego postawy i zachowania,
zarówno w szkole jak i w grupie rówieśniczej.
3. Zdrowotnej, która dotyczy realizacji opieki zdrowotnej
wobec dziecka i obejmuje dbanie przez rodzinę o zdrowie dziecka
jak i jego samodzielne działania w tym zakresie10.
Do zaproponowanych obszarów należy także dodać sferę aktywności dziecka w sieci. Scharakteryzować ją można jako środowisko socjalizacyjne, o charakterze publicznym, gdzie młody człowiek zaspakaja m.in. takie potrzeby jak bezpieczeństwa czy tożsamości. To powoduje, że szczególną uwagę należy zwrócić na ten
aspekt w przypadku dzieci i młodzieży, dla której sieć staje się
równoważnym (do rzeczywistego) środowiskiem funkcjonowania.
2. Cechy cyfrowego świata
W związku z technologicznym rozwojem mediów na naszych
oczach budowany jest nowy, cyfrowy świat. Digitalizacja wchodzi
w coraz to nowe obszary funkcjonowania człowieka, który zmienia
się adekwatnie do możliwości cyberświata. Pojęcie cyberświat definiuje się jako: „globalna domena środowiska informacyjnego
składająca się z współzależnych sieci tworzonych przez infrastrukturę technologii informacyjnej (IT) oraz zawartych w nich danych,
włączając Internet, sieci telekomunikacyjne, systemy komputerowe,
a także osadzone w nich procesory oraz kontrolery”11. Cyfrowy
J. Mazur, Szkoła i jej otoczenie jako siedlisko i obszar oddziaływań profilaktycznych, [w:] Edukacja dla bezpieczeństwa – w rodzinie, szkole i pracy, red. A. Zduniak,
M. Kryłowicz, Warszawa 2004, s. 157-160.
11 A globaldomain within the information environment consisting of the interdependent network of information technology infrastructures and resident data, including the
Internet, telecommunications networks, computer systems, and embedded processors and
controllers,
źródło:
http://www.dtic.mil/doctrine/new_pubs/jp1_02.pdf,
(dostęp:10.10.2013).
10
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świat i rozwój sieci spowodował poszukiwanie przez badaczy jego
charakterystycznych cech i specyficznych elementów, które odróżniają go od świata realnego (rzeczywistego). W literaturze przedmiotu środowisko świata cyfrowego, w tym w szczególności sieć
internetowa, posiada następujące cechy:
1. Usieciowienie i symulacyjność.
Usieciowienie nowych mediów to ogólnoświatowa sieć, po
której może poruszać się użytkownik częściowo nadzorowana i
ograniczana przez zapory firewall, hasła, prawa dostępu, szerokość
pasma i wydajność posiadanego sprzętu”12. Takie obszary jak: sieć
WWW, wirtualne środowiska, gry MPORPG, platformy społecznościowe, sieci blogów, fora internetowe to sieci o różnej skali i złożoności, wchodzące w skład innych sieci czy krzyżujące się z nimi.
Z internetu człowiek może korzystać za pomocą nie tylko komputera, ale również urządzeń mobilnych. Natomiast symulacyjność
jedni łączą z nierzeczywistą, płytką kopią czegoś oryginalnego czy
autentycznego, inni rozumieją - jako zdolną do generowania rzeczywistości. Należy zauważyć, że proces symulowania może być w
pozytywnym zakresie wykorzystany do podejmowania ćwiczenia
zachowań akceptowanych społecznie, a tym samym daje wychowawcze pole treningowe.
2. Wirtualność.
Początkowo jej rozumienie ulokowane było, jako alternatywa
dla rzeczywistości (realności), a współcześnie łączone jest z płaszczyzną przenikającą się z rzeczywistością, w której człowiek może
realizować swoje potrzeby. G. Burdea i P. Coiffet· wskazują, że warunkiem zaistnienia rzeczywistości wirtualnej jest wystąpienie
trzech czynników oznaczonych, jako „I3” (Immersion-InteractionImagination), a mianowicie zanurzenie, interakcja oraz wyobraźnia.
3. Cyfrowość, czasami nazywana również binarnością lub reprezentacją numeryczną. Oznacza ona, że zjawiskom przypisuje się
wartości numeryczne, co pozwala na oderwanie tekstu medialnego
od jej materialnej formy i ułatwia dostęp do niego oraz pozwala na
12
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Tamże, s. 49.

dowolne jego powielanie bez utraty jakości. Digitalizacja stanowi,
zatem swoistą zachętę do traktowania zamieszczonych np. w sieci
materiałów, jako otwartych dzieł i modyfikacji oraz eksperymentowania w ich zawartości.
4. Hipertekstowość.
Tekst hipertekstowy jest to „tekst niesekwencyjny, którego
czytanie jest w pełni zależne od preferencji czytającego. (…) Składa
się on, bowiem z fragmentów i części mniejszych tekstów połączonych ze sobą elektronicznymi linkami, które umożliwiają czytającemu poruszanie się wśród nich według dowolnych sposobów”.13
Jak wskazuje M. Szpunar narracja hipertekstowa jest uzależniona
od wyboru czytelnika, który decyduje o wyborze drogi. Jednocześnie jasnym jest, że ta dobrowolność w pewien sposób jest ograniczona chociażby poprzez zaprogramowane interfejsy14.
5. Anonimowość, za której pomocą cechy statutowe człowieka
przestają mieć znaczenie. Cecha ta może albo pozytywnie wpływać
na człowieka np. poprzez poradnictwo online, ale i negatywnie rodząc odczucie bezkarności, rozhamowania i braku kontroli15.
6. Astygmatyczność, która oznacza wyeliminowanie w przestrzeni online cech stygmatyzujących człowieka takich jak: płeć,
wiek czy rasa. Ta sytuacja może powodować, że komunikowanie
poprzez nowe media będzie funkcjonalne w kontakcie terapeutycznym lub autoterapeutycznym.
7. Acielesność odnoszoną do oddzielenia umysłu od ciała
człowieka i zwróceniu uwagi głównie na wyalienowanej informacji, powodując, że odsuwamy się od doświadczeń realnego życia.
W tym układzie całą wiedzę o drugim człowieku czerpiemy nie z
jego cech zewnętrznych, lecz z tego, co ma do powiedzenia w konP. Celiński, Wyzwania hipertekstu- granice nieograniczonego, [w:] Estetyka wirtualności, red. M. Ostrowicki, Kraków 2005, s. 387.
14 M. Szpunar, Nowe- Stare medium. Internet miedzy tworzeniem nowych modeli
komunikacyjnych a reprodukowaniem schematów komunikowania masowego, Warszawa 2012, s. 70-72.
15 M. Smith, Voices from the Well: The Logic of Virtual Common, źródło
http://www.sscnet.ucla.edu/soc/csoc /papers/voices/Voices.ht, (10.01.2016).
13

73

takcie zapośredniczonym. Instrumentarium stosowane przez człowieka w celu lepszej prezentacji swojej osoby przestaje tu funkcjonować, a zastosowane w nowych mediach jego substytuty (akronimy, emotikony) tylko częściowo rekompensują te braki.
8. Aprzestrzenność rozumianą, jako brak fizycznego miejsca
(placelessness). Brak przywiązania do miejsca M. Szpunar upatruje,
jako skutek współczesnego masowego, bezosobowego społeczeństwa16. Nie można również tutaj pominąć rozumienia przestrzeni
współczesnej przez M. Castellsa, który określa ją, jako przestrzeń
przepływów. Przepływy te to celowe, powtarzalne wymiany i interakcje między fizycznie rozłączonymi aktorami społecznymi17.
9. Asynchroniczność rozumianą, jako możliwość komunikowania się pomiędzy użytkownikami z opóźnieniem.
Wymienione pięć ostatnich cech tzw. koncepcja 5A stworzona
na gruncie socjologii internetu przez M. Smitha dotyczy cech komunikacji w nowych mediach. Zatem świat cyfrowy uosabiany jest
ze światem nowych mediów, które definiuje się jako:„ogólne określenie wielu różnych form komunikacji elektronicznej, które są
możliwe dzięki użyciu technologii komputerowej, wykorzystujących m.in. publikacje elektroniczne na CD-ROM, DVD, telewizję
cyfrową i przede wszystkim internet18. Podkreśla się przy tym interaktywny charakter nowych mediów, co daje odbiorcy:
 poczucie bliskości z innymi,
 aktywizuje zmysły,
 pozwala być obecnym w danym miejscu i sytuacji na odległość,
 wprowadza elastyczność czasową19.
Jednym z ważniejszych nowych mediów jest internet. Patrząc
na niego, jako technologię można go określić, jako system komunikacyjny złożony z „fizycznych urządzeń: komputerów i serwerów,
M. Szpunar, Nowe- Stare…, dz. cyt., s. 80.
M. Castells, Społeczeństwo sieci, Warszawa 2010,s. 435-446.
18 Pojęcia stosowane w statystyce publicznej, nowe media, źródło:
http://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-wstatystyce-publicznej/1943,pojecie.html, (dostęp: 10.05.2017).
19 K. Wejman, Interaktywna sztuka nowych mediów- eksperyment na ciele odbiorcy,
„Naukowy Przegląd Dziennikarski” 2013, nr 8, s. 73-92.
16
17
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kabli i światłowodów czy nadajników radiowych oraz z kodu
komputerowego: protokołów internetowych, systemów operacyjnych i programów czy przesyłanych danych”20. Z kolei interpretacje społeczne ujmują środowisko sieci, jako nową przestrzeń społeczną, w której możemy dzisiaj realizować większość potrzeb
ludzkich. Trudno nawet wyobrazić sobie taki obszar działalności
człowieka, w którym medium to nie byłoby obecne.
Zatem, myśląc o bezpieczeństwie dziecka w cyfrowym świecie rodzice powinni ten świat znać i posiadać kompetencje do jego
penetracji - tak, aby mogli wprowadzić w niego swoje dzieci. Istotnym elementem w tym poznaniu jest wiedza na temat specyfiki
tego środowiska i jego charakterystycznych cech.
3. Cechy współczesnych pokoleń dzieci i młodzieży a używanie technologii cyfrowych
Współczesne dzieci to przedstawiciele pokolenia cyfrowego,
które tak jak nowe technologie cyfrowe ulega bardzo szybkim
zmianom generacyjnym. Wspomnieć tu należy przede wszystkim o
pokoleniu Z, które nie zna świata bez internetu oraz nowych technologii i dwóch jego postaciach- „Digital Natives”21 (cyfrowych tubylcach) i „App Generation”22 (pokoleniu aplikacji). Jego przedstawicieli cechuje przede wszystkim komunikacja tekstowa, korzystanie z treści wideo (głównie przez You Tube) oraz życie w wirtualnych społecznościach. Analizując cechy różnicujące pokolenia:
dzieci i rodziców należy wskazać, przede wszystkim na różnice w
trzech aspektach: funkcjonowania mózgu i sposobu myślenia, procesu komunikowania oraz stosunku do nowych technologii i sposobu ich wykorzystania. Szczegółowe różnice pokoleniowe w wymienionych obszarach prezentują tabele 1, 2 i 3. Wymienione cechy
jednoznacznie wskazują, że przedstawione pokolenia rodziców i
20 A. Tarkowski, Internet jako technologia i wyobrażenie. Co robimy z technologią,
co technologia robi z nami?, [w:] Społeczna przestrzeń Internetu, red. D. Batorski, M.
Maroda, A. Nowak, Warszawa 2006, s. 29-30.
21 M. Prensky, Digital Natives, Digital Immigrants, „On the Horizon” 2001, nr 9
(5), s. 1-6;M. Prensky, Digital Natives, Digital Immigrants, Part: II: Do the really
Think Differently?, „On the Horizon” 2001, nr 9 (6), s. 1-6;
22 H. Gardner, K. Davies, The App Generation. How today’s youth navigate identity, Intimacy, and Imagination in a digital world, New Heaven and London 2013.
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dzieci znacznie się różnią. Jak podkreślają G. Small i G. Vorgan dotychczas obserwowana przepaść międzypokoleniowa ewoluowała
w coś nowego, co autorzy określają jako otchłań między mózgami,
której nie da się pokonać dotychczas stosowanymi metodami czy
środkami23.
Tabela 1. Różnice pomiędzy generacjami rodziców a pokolenia cyfrowego w zakresie funkcjonowania mózgu i sposobu myślenia
Rodzice
Ważniejszy jest dla nich tekst
niż obraz
Preferują linearne myślenie i
szeregowe przetwarzanie informacji
Wykonują jedno zadanie w jednym czasie
Lepiej rozumieją tekst drukowany niż wyświetlany na ekranach urządzeń cyfrowych
Preferują cierpliwość i systematyczność
Potrafią wyobrażać sobie i rozumieją treść długiego tekstu
czytanego z książki
Potrafią oczekiwać na skumulowane, odroczone rezultaty
Myślą o świecie rzeczywistym i
wirtualnych jako o dwóch odrębnych środowiskach
Źródło: opracowanie własne

Pokolenie cyfrowe
Ważniejszy jest dla nich obraz niż tekst
Preferują hipertekstowy i hipermedialny
dostęp do źródeł informacji i równocześnie przetwarzają dane z wielu źródeł
Wykonują kilka zadań równocześnie
Bez problemów czytają tekst z ekranów urządzeń cyfrowych
Preferują akcydentalne, krótkotrwałe
uczenie się, eksperymentowanie
Mają problem z wyobrażeniem sobie i
rozumieniem treści długiego tekstu
czytanego z książki
Oczekują szybkich efektów
Myślą o świecie rzeczywistym i wirtualnych jako o jednym środowisku

G. Small, G. Vorgan, I Mózg. Jak przetrwać technologiczną przemianę współczesnej umysłowości, Poznań 2011, s. 46.
23
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Tabela2. Różnice pomiędzy generacjami rodziców a pokolenia cyfrowego w zakresie procesu komunikowania
Rodzice
Preferują rozmawianie z drugą
osobą przez telefon lub osobiście
Rzadko wysyłają SMS-y, a jeśli to
robią to w małych ilościach
Preferują zsynchronizowaną komunikację
Lubią osobiste spotkania w klubie
lub na obiedzie
Cenią poprawne posługiwanie się
językiem
Opowiadają znajomym o wydarzeniach w swoim życiu np. o wakacjach podczas rozmowy osobistej
lub przez telefon

Pokolenie cyfrowe
Preferują połączenie za pomocą
wiadomości tekstowych np. SMS,
MMS
Bardzo często wysyłają SMS-y w
dużych ilościach
Preferują asynchroniczną (sekwencyjną) komunikację
Lubią spotkania online na czatach,
forach i portalach społecznościowych
Nie zwracają uwagi na poprawny
język, posługują się skrótami i językiem ikonicznym
Opowiadają znajomym o wydarzeniach w swoim życiu np. o wakacjach poprzez publikowanie zdjęć
online

Źródło: opracowanie własne
Tabela 3. Różnice pomiędzy generacjami rodziców a pokolenia cyfrowego w zakresie stosunku do nowych technologii i sposobu ich wykorzystania
Rodzice
Pokolenie cyfrowe
Używają sieci głównie do gromaUżywają sieci głównie dla rozrywdzenia potrzebnych informacji
ki, komunikowania z rówieśnikami,
grania, oglądania filmów
Wykorzystują podstawowe funkcje Wykorzystują większość funkcji
urządzeń cyfrowych
urządzeń cyfrowych, eksperymentując ich stosowanie
Traktują nowości w świecie cyfroTraktują nowe technologie ufnie,
wym z nieufnością
kreatywnie, a urządzenia mobilne
są dla nich przedmiotami dnia codziennego
Większość swoich potrzeb realizu- Większość swoich potrzeb realizują
ją w świecie rzeczywistym, tylko
w sieci, tylko niewielką część w
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niewielką część w sieci
Korzystają z instrukcji obsługi do
urządzeń cyfrowych, działają krok
po kroku zgodnie z nią
Gromadzą dane w sposób tradycyjny, w małym stopniu wykorzystują do tego celu urządzenia cyfrowe
Źródło: opracowanie własne

świecie rzeczywistym
Nie korzystają z instrukcji obsługi
urządzeń cyfrowych, działają spontanicznie
Gromadzą dane w sposób cyfrowy,
w małym stopniu wykorzystują
tradycyjne formy.

Dodatkowo na zmiany funkcjonowania pokolenia cyfrowego
wpłynął szybki rozwój smartfonów, (jakogłównego urządzenia
mobilnego do korzystania z sieci) i różnorodnych aplikacji. H.
Gardner i K. Davies wskazują, że obecne młode pokolenie ukształtowało się pod wpływem aplikacji, a to powoduje, że ich działanie
podporządkowane jest algorytmowi proponowanemu przez program aplikacyjny. Zdaniem wymienionych autorów zmiany dotyczące funkcjonowania przedmiotowego pokolenia zawierają się w
modelu „trzech I”, tj. zmian w zakresie tożsamości, bliskości oraz
wyobraźni.
Uszczegółowiając, zmiany kreowania tożsamości młodego
pokolenia odbywają się głównie poprzez tworzenie społecznie akceptowanego, zewnętrznego wizerunku. Powstaje on jako efekt
przyjmowania gotowych tożsamości oferowanych przez media cyfrowe, które nie wymagają refleksji i są bezpieczne dla podmiotu je
przyjmującego. Ponadto mogą być rozpowszechniane w sieci w
selekcyjny, wybiórczy sposób - zapewniający twórcy idealny obraz.
Zanurzenie w mediach cyfrowych oraz dbanie w nich o swój idealny wizerunek zmniejsza czas na refleksję nad sobą młodego człowieka, a z czasem może przybierać formy narcyzmu. Dodatkowo
otoczenie rodzinne nie wspiera rozwoju autonomii cyfrowego
dziecka ery aplikacyjnej. Rodzice przez cały czas dbają o dobrostan
swoich dzieci, w pewien sposób przywiązując je do siebie za pomocą nowych technologii, np. często kontaktują się z dzieckiem za
pomocą telefonu komórkowego24.

24
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H. Gardner, K. Davies, The App Generation, dz. cyt., s. 60-91.

Natomiast zmiany dotyczące bliskości dotyczą głównie częstotliwości kontaktów interpersonalnych oraz ich formy (bezpośredniej czy pośredniej). Dziecko ery cyfrowej jest w ciągłym kontakcie ze światem zewnętrznym, przy stałym dostępie dla innych.
Komunikacja nabiera charakteru aplikacji tzn. jest zapośredniczona, dostępna na żądanie, wygodna, wydajna oraz szybka. Te jednak cechy wskazują na pozbawianie tego procesu głębi czy wrażliwości. Jest ona podatna na atak czy kruchość relacji, a tym samym
nie pozwala na tworzenie silnych znaczących więzi z drugą osobą i
zachowanie prywatności czy intymności jednostki25.
Kolejna zmiana dotyczy procesu twórczości człowieka, który
nabiera cech bardziej powszechnego zjawiska, niż wcześniej. „Bariera wejścia” do świata twórczości jest obniżona. Jest to zasługą
łatwo dostępnych i niedrogich atrybutów twórczości cyfrowej. Aktywność ta stała się udziałem m.in. dużej grupy internautów i zyskała charakter społecznościowy. Amatorskie działanie w sieci może być teraz dostrzeżone i ocenione jako działanie twórcze. Dodatkowo przemiany twórczości wpłynęły na uruchomienie w internecie zarówno grupy komentatorów, doradców jak i mistrzów. To od
ich profesjonalizmu zależy m.in., jakość twórczości w mediach cyfrowych26. Przedstawione uwagi zdają się być niezbędne przy rozpatrywaniu zagadnienia bezpiecznych zachowań pokolenia cyfrowego. W szczególności, dlatego, że w procesie wychowania w rodzinie podmiotem tego działania jest dziecko, którego „konstrukcja” i plastyczność wymaga odmiennych metod oddziaływania niż
te stosowane dotychczas.
4. Repertorium zagrożeń używania urządzeń cyfrowych
przez dzieci
Na bezpieczeństwo dziecka w cyfrowym świecie niewątpliwie wpływa znajomość przez rodziców i opiekunów zagrożeń, jakie rodzi cyberświat. Z prowadzonych w Polsce badań wynika, że
rodzice inaczej oceniają stopień zagrożenia jednostki dla jej prywatności i bezpieczeństwa niż ich dzieci. Badania takie realizowano
25
26

Tamże, s. 92-119.
Tamże, s. 120-154.

79

kilkakrotnie w 2008 r.27, 2013 r.28 i 2016 r.29, chcąc określić m.in.,
jakie zagrożenia w sieci dotyczą polskich dzieci. Porównując ich
wyniki należy wskazać, że:
1. Wraz z rozwojem technologii cyfrowych pojawiają się coraz to nowe obszary zagrożeń identyfikowane przez rodziców, np.
w 2016 r., co piąty rodzic identyfikował zagrożenia swojego dziecka w obszarze zjawiska sextingu (przesyłania intymnych zdjęć
bądź filmów swoim rówieśnikom), a co siódmy- obawiał się nieświadomego narażenia go na koszty wynikające z korzystania pozornie bezpłatnych aplikacji i usług online. Porównując dane z roku 2008, 2013 i 2016 wskazać należy, że w analizowanym okresie
zdecydowanie spadła liczba procentowa rodziców, która wskazywała na zagrożenia w obszarze kontaktu z niebezpiecznymi treściami, nawiązywania kontaktów z osobami obcymi poznanymi w
internecie oraz publikowania lub przesyłania przez dzieci prywatnych danych. Szczegółowy wykaz wyników prezentuje tabela 4.
2. Wzrósł odsetek rodziców, którzy obawiają się uzależnienia
od internetu u swoich dzieci. W roku 2008 – 16% rodziców dostrzegało to zagrożenie, w 2013 r. – 32%, a w roku 2016- 37%. Wzrost ten
można tłumaczyć m.in. coraz powszechniejszym wykorzystaniem
urządzeń cyfrowych przez dzieci.
3. Rodzice czują się odpowiedzialni za bezpieczeństwo swoich dzieci w środowisku online. Ponad 90% z nich we wszystkich
badaniach (lata: 2008, 2013, 2016) wskazywało swoją odpowiedzialność w tym zakresie. Dodatkowo identyfikowało ono potrzebę
tych działań po stronie szkoły, dostawcach usług, policji i instytucji
rządowych oraz mediach. Ponadto wśród grona ”wychowawców”
Zagrożenia wobec dzieci w Internecie. Raport z badania gemius Report, Warszawa 2008, źródło: file:///C:/Users/User/AppData/Local/Temp/zagrozeniawobec-dzieci-w-internecie.pdf, (dostęp: 15.05.2017).
28 Bezpieczeństwo dzieci w internecie. Raport z badań jakościowych i ilościowych,
Warszawa 2013, źródło:
https://panoptykon.org/files/bezpieczenstwo_dzieci_w_internecie_2013.pdf,
(dostęp: 15.05.2017).
29 Rodzice i dzieci wobec zagrożeń dzieci w Internecie. Raport z badania, Warszawa
2016, źródło:
http://fundacja.orange.pl/files/user_files/user_upload/badania/Rodzice_i_dzi
eci_wobec_zagrozen_dzieci_w_Internecie_23.09_AKv.pdf, (dostęp: 15.05.2017).
27
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do bezpiecznego korzystania z mediów zaliczyli także rodzeństwo,
które ich zdaniem może skutecznie pomagać w kształtowaniu bezpiecznych zachowań w sieci. Szczegółowe dane w tym obszarze
przedstawia tabela 5.
Tabela 4. Zagrożenia dzieci w sieci identyfikowane przez rodziców
Rodzaj zagrożenia
% rodziców uważających wymienione zagrożenie za najpoważniejsze
Badania
Badania
Badania
2008
2013
2016
Kontakt z niebezpiecznymi tre67
65
36
ściami
Nawiązywanie kontaktów z ob51
46
36
cymi, poznanymi w internecie
Publikowanie lub przesyłanie
60
39
26
przez dzieci prywatnych danych
Przemoc werbalna w internecie
14
39
26
Uzależnienie od internetu
16
32
37
Publikowanie zdjęć i filmów z
15
28
20
udziałem dzieci wbrew ich woli
Oszustwa związane z zakupami w 6
22
21
internecie
Nielegalne ściąganie/ przesyłanie
3
12
11
programów, filmów, dokumentów
Sexting
22
Nieświadome narażanie rodziców 14
na koszty przy korzystaniu z pozornie bezpłatnych aplikacji i
usług online
Źródło: opracowanie własne na postawie:· Zagrożenia wobec dzieci w Internecie. Raport z badania gemiusReport, Warszawa 2008; Bezpieczeństwo
dzieci w internecie. Raport z badań jakościowych i ilościowych, Warszawa 2013;Rodzice i dzieci wobec zagrożeń dzieci w Internecie. Raport z
badania, Warszawa 2016.
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Tabela 5. Osoby lub podmioty odpowiedziane za bezpieczeństwo
dzieci w internacie w opinii rodziców
Odpowiedzialność za bezpieczeństwo w
% rodziców wskazujących
internecie spoczywa na:
daną odpowiedź
Badania Badania Badania
2008
2013
2016
Rodzicach lub prawnych opiekunach
96
93
92
Na szkole
16
19
25
Na dostawcach usług
28
22
13
Na policji i instytucjach rządowych
6
9
7
Na mediach
11
6
6
Na starszym rodzeństwie
8
7
Na organizacjach pozarządowych zajmu5
jących się propagowaniem bezpiecznego
korzystania z sieci
Źródło: opracowanie własne na postawie:Zagrożenia wobec dzieci w Internecie. Raport z badania gemiusReport, Warszawa 2008; Bezpieczeństwo
dzieci w internecie. Raport z badań jakościowych i ilościowych, Warszawa 2013;Rodzice i dzieci wobec zagrożeń dzieci w Internecie. Raport z
badania, Warszawa 2016.

4. Dzieci nie przejawiają obaw o zagrożenia wskazywane
przez rodziców. Ich zdaniem aktualnie największymi problemami
związanymi z korzystaniem z internetu są wirusy i hakerzy, następnie – kradzież danych osobowych lub przejęcie dostępu do
prywatnych informacji. Ponieważ zarówno sposób użytkowania
internetu, jak i czas spędzany w sieci zmienia się dynamicznie, a
jego dostępność stała się powszechna to deklarowana w 2008 r.
obawa o brak działania internetu (39% wskazywało to zagrożenie)
nie towarzyszy już współczesnym dzieciom (patrz tabela 6).
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Tabela 6.Zagrożenia w sieci wskazywane przez dzieci
Dzieci obawiają się następujących zagrożeń:
% dzieci wskazujących daną odpowiedź
Badania Badania
2013
2016
Wirusów lub hakerów, które mogą uszkodzić kom49
34
puter czy tablet
Ktoś skradnie moje dane osobowe, loginy i hasła lub 27
przejmie dostęp do moich prywatnych informacji,
materiałów
Ktoś inny będzie udawał, że jest mną, podszywał się 38
21
po mnie i publikował obraźliwe, nieprawdziwe treści
Ktoś wrzuci do internetu moje zdjęcie lub informa32
21
cje, których nie chciałbym ujawniać
Rodzice zabronią mi korzystać z internetu na jakiś
32
19
czas
Obcych osób, które chcą się ze mną umówić na spo- 26
18
tkanie lub mają inne złe intencje
Ktoś będzie mnie obrażał, wyzywał w internecie
31
16
Internet przestanie działać
39
14
Koledzy będą się ze mnie śmiać przez coś, co znala15
14
zło się w internecie
Natrafię na filmy, zdjęcia, treści, których nie chciał11
bym oglądać/ czytać np. strony przeznaczone wyłącznie dla osób dorosłych
Obawiam się, że się uzależnię od internetu,
10
Obawiam się, że ktoś ukradnie mi pieniądze z konta 8
Rodzice zauważą, co robię w internecie, (na jakie
6
8
strony wchodzę)
Nie mam żadnych obaw
25
Podczas badań w 2008 r. nie uwzględniono tej kwestii
Źródło: opracowanie własne na postawie: Zagrożenia wobec dzieci w Internecie. Raport z badania gemius Report, Warszawa 2008; Bezpieczeństwo
dzieci w internecie. Raport z badań jakościowych i ilościowych, Warszawa 2013; Rodzice i dzieci wobec zagrożeń dzieci w Internecie. Raport z
badania, Warszawa 2016.
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5. W przypadku sytuacji zagrożeń w internecie większość
dzieci (około 70%) zwróciłaby się o pomoc do rodziców. Porównując wyniki z badania w 2013 r. i 2016 r. spadło zaufanie do kolegówjako adresatów prośby o pomoc z 17% w 2013 r. do 11% w 2016
r. oraz wzrosło zaufanie w tym względzie do rodzeństwa z 4% w
2013 r. do 17 % w 2016 r.(całościowe dane z przedmiotowej problematyki prezentuje tabela 7. Jedynie 1% z nich zna numer telefonu zaufania dla dzieci (dane dotyczące tego zagadnienia pochodzą
tylko z raportu z roku 2016).
Tabela 7. Osoby lub podmioty, do których badane dzieci zwróciłyby się o pomoc w przypadku zagrożenia w sieci (badanie z 2016 r. w pytaniu ankietowym doprecyzowało przypadek cyberprzemocy)
Zwrócenie się o pomoc
% dzieci wskazujących daną odpowiedź
Badania
Badania
2013
2016
Rodzice
74
73
Kolega/koleżanka
17
11
Rodzeństwo
17
4
Nauczyciel w szkole
4
3
Dalsza rodzina
1
2
Pedagog szkolny
2
2
Policjant
4
2
Nikt
4
3
Podczas badań w 2008 r. nie uwzględniono tej kwestii
Źródło: opracowanie własne na postawie: Zagrożenia wobec dzieci w Internecie. Raport z badania gemius Report, Warszawa 2008; Bezpieczeństwo
dzieci w internecie. Raport z badań jakościowych i ilościowych, Warszawa 2013; Rodzice i dzieci wobec zagrożeń dzieci w Internecie. Raport z
badania, Warszawa 2016.

Podsumowując przedstawione wyniki badań wskazać należy
potrzebę z jednej strony ciągłego monitorowania zagrożeń w sieci
pokolenia cyfrowego, z drugiej przekazywania rodzicom aktualnej
wiedzy w tym zakresie. Rodzice wiedzą, że to od nich przede wszystkim zależy bezpieczeństwo dzieci online, ale nie zawsze właściwie
identyfikują zagrożenia. Taki stan rzeczy wskazuje na potrzeby rodzi84

ców dotyczące spotkań ze specjalistami i wyposażania ich w coraz to
nowe umiejętności cyfrowe, które są niezbędne w procesie rodzinnego wychowania do korzystania z nowych mediów.
5. Wychowanie do mediów w rodzinie
Wychowanie w rodzinie jest procesem o szczególnym znaczeniu głównie, dlatego, że kojarzy ono wpływy oparte na refleksji
z wpływami bezrefleksyjnymi, działania o charakterze oddziaływania ze współdziałaniem, naturalność więzi rodzinnych z wtórnością więzi pozarodzinnych, swoistość, niepowtarzalność i intymność życia rodzinnego ze społeczną otwartością oraz poczuciem wspólnoty z indywidualnością poszczególnych jej członków30.
To powoduje, że wychowanie odbywające się w rodzinie stanowi
ważny filar w procesie przygotowania młodego pokolenia do korzystania ze świata cyfrowego. Proces ten obejmuje dwie płaszczyzny: działania w kierunku właściwego wykorzystywania mediów
do postawionych celów, określonych wartości czy ideałów oraz
aktywności wskazującej jak wykorzystać media w służbie socjalizacji, wychowania i właściwej adaptacji młodego człowieka w zmieniających się warunkach cyberświata.
M. Tanaś wychowanie do mediów rozumie, jako ”świadomie
organizowaną działalność społeczną, prowadzoną przez wychowawcę wobec wychowanka, a zmierzającą do wywołania intencjonalnych zmian jego osobowości w zakresie poznawczo- instrumentalnym (poznanie świata mediów masowych i cyberprzestrzeni
oraz ukształtowanie umiejętności psychomotorycznych umożliwiających aktywność w tej sferze), a także emocjonalnomotywacyjnym (budowanie adekwatnego stosunku człowieka do
świata mediów i rzeczywistości wirtualnej, rozumienie ich miejsca i
roli wobec świata rzeczywistego, kształtowanie przekonań i postaw, układu i hierarchii wartości, celu życia, relacji z innymi
ludźmi i humanistycznego stosunku do nich”31. W wychowaniu

A. W. Janke, Wychowanie w rodzinie, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, Warszawa 2008, t. VII, s. 489.
31 W. Okoń, Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa 2004, s.462-463.
30
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tym ma swój udział także rodzina, która na poziomie preedukacji
medialnej pełni w nim istotną rolę przewodnią32.
Z kolei termin wychowanie przez media rozumie się, jako
„jedną z dróg organizacji procesu szkolnego czy pozaszkolnego.
Można ją postrzegać przez pryzmat spójności bądź rozbieżności
celów szkoły, rodziny i kościoła (gminy wyznaniowej) i definiowanych bądź nie celów nadawców czy grup nacisku medialnego”33
Dodatkowo można je analizować w aspekcie pro i kontra oddziaływań wychowawczych na młode pokolenie czy wartości poszczególnych mediów w procesie inkulturacji. Tak ważne w wychowaniu poznanie przez wychowanka siebie i świata musi obejmować
doświadczenia zarówno świata rzeczywistego jak i wirtualnego.
Tylko świadome działania wychowawcze do mediów i za pośrednictwem mediów zrodzą człowieka świadomego wpływów zewnętrznych na jego funkcjonowanie i odpowiedzialnego za swoje
zachowanie zarówno online jak i offline. Dlatego też zdaniem P.
Drzewickiego młody odbiorca rynku mediów cyfrowych powinien
być aktywny, a dorosłe pokolenie (w tym w szczególności rodzice)winno go do tego przygotować34.
W procesie tym ważną rolę odgrywa kontrola rodzicielska.
Mimo, że mechanizmy kontroli społecznej stymulowane są przez
ogół interakcji otoczenia z jednostką oraz system wzmocnień pozytywnych i negatywnych - to rodzina pełni tutaj kluczową rolę35.
Zdaniem L. Kirwil wachlarz działań podejmowanych w ramach
kontroli rodzicielskiej wobec zachowań ryzykownych dzieci w sieci
jest szeroki, ale cechuje się niewystarczającą częstotliwością. Obejmuje on takie czynności jak: obserwowanie dziecka, gdy jest w sieci, wspólne aktywności online dzieci i rodziców, wyznaczanie ram
czasowych przebywania dziecka w internecie, przeglądanie ak-

P. Drzewicki, Media aktywni. Dlaczego i jak uczyć edukacji medialnej, OtwockWarszawa 2010, s. 41.
33 M. Tanaś, Wychowanie a media, [w:] Pedagogika medialna, red. B. Siemieniecki,
Warszawa 2007, t.1. s.202.
34 P. Drzewicki, Media aktywni, dz. cyt., s. 41.
35 H. Muszyński, Zarys teorii wychowania, Warszawa 2005, s.66.
32
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tywności internetowej dziecka, stosowanie filtrów lub blokad36. Jak
twierdzi J. Pyżalski ważnym jest również, aby spojrzeć „na problemy kontroli rodzicielskiej w kontekście wyników dotyczących
wykorzystania internetu przez młodzież w naszym kraju”37. Dane
te pokazują, że 2/3 dzieci w wieku 9-16 lat korzysta z sieci w miejscach pozbawionych całkowicie kontroli dorosłych.
Nie należy zapominać, że era technologii cyfrowych wymusiła także zredefiniowanie od nowa procesu wychowania dzieci
przez rodziców. To na rodzinie jako podstawowym środowisku
wychowawczym spoczywa reedukacja medialna, a środowisko
rodzinne stało się tylko jednym z miejsc odbioru mediów i nowych
mediów. W takich okolicznościach wielokrotnie rodzice nie są w
stanie nadążyć za rozwojem i możliwościami nowych technologii, a
to powoduje, że czują się nimi przytłoczeni38, a ich relacje z dziećmi
są wadliwe i nie przynoszą zamierzonego efektu. Jednocześnie jak
twierdzi Z. Bauman rodzice w sytuacji bezradności wobec ataków
o niewłaściwe wypełnianie swoich obowiązków i nadużywaniu
władzy rodzicielskiej wobec dzieci - czują się zwolnieni z odpowiedzialności za ich dobro. Jego zdaniem padają oni ofiarą komercjalizacji stosunków między rodzicami a dziećmi, a poprzez „kupowanie sobie spokoju” stają się z czasem niezdolni do wypełniania obowiązków rodzicielskich39. Taki stan rzeczy powoduje, że
współczesne wychowanie rodzinne nie jest tak proste jak w erze
przedcyfrowej, a rodzic i jego sposób na życie stał się mało atrakcyjny dla dziecka. To na rodzicu spoczywa obowiązek tak zorganizować i przeprowadzić proces wychowania w rodzinie, aby zapewnić bezpieczeństwo dziecku zarówno w świecie offline, jak i
online.

36 L. Kirwil, Polskie dzieci w Internecie. Zagrożenia i bezpieczeństwo – część 2. Częściowy raport z badań EU Kids Online II przeprowadzonych wśród dzieci w
wieku 9–16 lat i ich rodziców, Warszawa 2011, s. 32.
37 J. Pyżalski, Rodzina i szkoła a przeciwdziałanie zaangażowaniu młodych ludzi w
ryzykowne zachowania online, „Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka”
2013, nr 12 (1), s.104.
38 K. Young, Uwolnić się z Sieci, Katowice 2009, s.127.
39 Z. Bauman, 44 listy ze świata płynnej nowoczesności, Kraków 2010, s. 66-67.
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Zakończenie
Współczesny cyfrowy świat rodzi szereg niebezpieczeństw,
zarówno w życiu realnym jak i wirtualnym. Takie procesy jak wychowanie czy socjalizacja powinny je uwzględniać, aby skutecznie
im zapobiegać i neutralizować ich skutki. Ważną rolę w tym procesie ogrywa rodzina, która wychowując dziecko przygotowuje go
do bezpiecznego funkcjonowania w środowisku społecznym zarówno online jak i offline. To rodzice powinni wprowadzać dziecko
w świat nowych technologii nie zapominając o tym, że to ich postawa i wiedza o cyfrowych zagrożeniach staje się główną osią ich
oddziaływania na dziecko.
Poszukując czynników warunkujących to oddziaływanie
wskazać należy na następujące obszary:
1. Cechy charakterystyczne cyfrowego świata, a w szczególności nowych mediów.
2. Preferencje i sposoby myślenia cyfrowego pokolenia oraz
jego potrzeby i aspiracje.
3. Metody wychowania stosowane przez rodziców.
4. Siła i rodzaj oddziaływania na dziecko środowiska mediów
w tym w szczególności reklamy.
5. Potencjał uzależniający nowych technologii cyfrowych.
6. Wiedza rodziców na temat niebezpieczeństw w sieci i posiadanie przez nich umiejętności zapobiegania tym niebezpieczeństwom.
7. Stwarzanie przez społeczeństwo takich obszarów sieci, które będą bezpieczne dla dziecka a jednocześnie dawać będą możliwość doświadczania prawidłowych zachowań społecznych online.
Złożoność poruszanego w artykule problemu wskazuje na potrzebę podjęcia działań wobec rodziców, aby właściwie przygotować ich do roli ojca czy matki ery cyfrowej. Przygotowanie to powinno obejmować:
 zrozumienie przez rodziców zmiany pokoleniowej, która jest
nieodwracalna a jednocześnie skutkuje powstaniem nowego pokolenia cyfrowego - myślącego, działającego i tworzącego w inny
sposób niż ich rodzice.
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 pedagogizację rodziców opartą na konstruktywnym przedstawianiu zagrożeń oraz sposobów ich zapobiegania, skupiającą się
nie tyle na przekazaniu samej wiedzy co dostarczeniu praktycznych umiejętności wychowawczych.
 dostarczenie rodzicom bezpiecznego pola doświadczalnego
dla swoich dzieci w sieci, tak, aby mogli z jednej strony w tym świecie
uczestniczyć, z drugiej wychowywać do korzystania z niego.
 wykorzystanie przez rodziców potencjału cyfrowych technologii w procesie wychowania, a nie przekreślanie ich znaczenia w
rozwoju dziecka.
 podkreślanie znaczenia rodziny w procesie przygotowania
młodego pokolenia do dorosłego życia w świecie cyfrowym, w
szczególności w zakresie budowania głębokich więzi, intymności i
prywatności oraz poczucia wspólnoty.
Streszczenie:
Artykuł pod tytułem: "Bezpieczeństwo dziecka w cyfrowym
świecie a wychowanie w rodzinie” opisuje obecne zagrożenia korzystania z internetu przez dzieci.
Przedstawia podstawowe obszary czynników, które mają
wpływ na bezpieczne zachowania młodego pokolenia w sieci. Koncentruje się na wskazaniu podstawowych cech środowiska cyberświata, m.in. usieciowienie i symulacyjność, wirtualność, cyfrowość, hipertekstowość, anonimowość, a przestrzenność. Ponadto opisuje specyficzne cechy pokolenia Digital Natives i App Generation.
Autorka opisuje w tekście przedstawia proces wychowania do
mediów i przez media w rodzinie oraz formułuje podstawowe zasady przygotowania rodziców do kształtowania u ich dzieci bezpiecznych zachowań w sieci.
Słowa kluczowe: dzieci, bezpieczeństwo, rodzina, wychowanie
Summary:
The article titled "Child safety in the digital world and family
education" describes the current dangers of using the Internet by
children. Shows the basic areas of factors that influence on young
generation safety behaviors in the network.
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It focuses on identifying the basic characteristics of the cyberspace environment, including cross-linking and simulating, virtuality, digital, hypertext, anonymity, space. In addition, it describes
the specific characteristics of the Generation Digital Natives and
App Generation. In the text author describes the process of educating for media and by media in the family and formulates the basic
principles of preparing parents to develop network safe behaviors
among their children.
Keywords: children, safety, family, upbringing
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Magdalena Maria Hyszko

WYCHOWUJĄC DZIECKO, KSZTAŁTUJESZ SWOJEGO
NASTĘPCĘ - ROLA WARTOŚCI W PROCESIE WYCHOWANIA
Wstęp
Człowiek żyjący we współczesnym świecie coraz częściej zaskakiwany jest zmianami. Są one szybkie i dynamiczne, niespodziewane. Dotykając różnych sfer życia, wpływają na zachowanie, sposób postrzegania rzeczywistości, a także strukturę wartości jednostki. Dotychczasowe podejście nagle ulega przedawnieniu. Mówi się o
kryzysie współczesnej cywilizacji i kultury. Najbardziej charakterystyczne przejawy kryzysu nowoczesnego świata to niewątpliwie
umniejszenie takich wartości, jak dobro, prawda, sprawiedliwość.
Niewątpliwie ustępują one miejsca wartościom konsumpcyjnym,
materialnym, instrumentalnym. Pojawia się coraz więcej pytań, a
wraz z nimi – coraz mniej odpowiedzi. Następuje przewartościowanie tego, co od zawsze było godne, właściwe, odpowiednie i prawe z
tym, co nowe, zastanawiające, zaskakujące i ciekawe.
System wartości jest jedną z właściwości, która jest podstawą
zdrowego i świadomego funkcjonowania jednostki w świecie. Jest
tym, co sprawia, że ludzie różnią się od siebie, umożliwiając wzajemne uczenie się i odkrywanie. Przejawiany system wartości
wpływa na wybór celów i ich realizację. Problematyka wartości od
lat jest stałym przedmiotem badań na gruncie wielu dyscyplin naukowych. I tak, podążając od początku, czyli od czasów starożytnych – problematykę wartości poruszał już Platon, nazywając je
ideami. To właśnie od dzięki niemu za naczelne wartości uchodzą
prawda, dobro oraz piękno, gdzie każda z nich idealnie współgra z
drugą – prawda doskonali intelekt, dobro doskonali wolę, a piękno
uczucia.
Podstawowe środowisko człowieka to środowisko rodzinne,
szkolne, rówieśnicze i kulturowe. Każde z wymienionych dostarcza osobie młodej pewnych doświadczeń. Poprzez doświadczenia
zdobywane w rodzinie, nauczycielami, rówieśnikami wzbogaca i
rozbudowuje swój pogląd na życie. Często po burzliwych przeży93

ciach modyfikuje swoje dotychczasowe idee, obierając zupełnie
przeciwstawny kierunek. Środowisko rodzinne, jako pierwsze,
wpływa od samego początku na psychikę i postrzeganie świata. To
również od niego zależy dalsze poznawanie rzeczywistości, rozeznawanie pierwszych relacji, a także pierwszych marzeń, ideałów i
pragnień. Występują pierwsze wzorce, którymi najczęściej są rodzice. Wraz z wiekiem, osoba dochodzi do konfrontacji z kolejnym
środowiskiem – rówieśniczym. Poznając kolejne idee, dąży coraz
bardziej do obrania swojego celu życiowego, przy czym występuje
tutaj analiza wyborów, które obrali w swoim życiu inni (zwłaszcza
w procesie dojrzewania, gdzie opinia grupy rówieśniczej bardzo
często przeważa nad opiniami dotychczasowych autorytetów –
rodziców). W międzyczasie współdziała środowisko szkolne i kulturowe, dostarczając informacji i poszerzając wiedzę, w wyniku
czego następuje rozpatrywanie swoich celów i pragnień w szerszym kontekście, a wraz z nim – kształtowanie własnego, unikalnego systemu wartości.
Problematyka wartości w psychologii
Psychologowie swoje rozważania prowadzą holistycznie, biorąc
pod uwagę oba z ważnych aspektów wartości – emocjonalny (związany z przeżywaniem ich) oraz poznawczy (porządkowanie swoich
działań w zgodzie z wewnętrznymi ideałami. Wielu badaczy podpisuje się pod tym sposobem postrzegania problematyki wartości, w
tym również Milton Rokeach, uznawany za twórcę jednej z najpopularniejszych w świecie nauk humanistycznych teorii wartości. Stworzona przez niego metoda – studium służące do badań nad wartościami jest uważana za jedną z wybitnych metod pomiaru wartości
społecznych i osobowościowych. Rokeach za fundament przyjmuje
założenie o dążeniu przez człowieka do swoistego uporządkowania
świata idei, ludzi i autorytetów w harmonijne, spójne relacje, które
współgrają ze sobą. Wartość jest tutaj ogólnym kryterium, które wyznacza preferencje przez które podmiot ustosunkowuje się do rzeczywistości. Według tej teorii osoba, która posiada wartość zdolna
winna być przedstawiać ich zakres – podobieństwa, różnice – a także
jasno argumentować nimi swoje sądy.
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Tworząc swoją koncepcję oraz określając liczbę wartości, M.
Rokeach przyjął założenia, że ogólna ich ilość jest stosunkowo mała, a wszyscy ludzie mają w różnym stopniu te same wartości.
Podkreślał również charakter systemowy wartości, ich bezpośredni
związek z kulturą, społeczeństwem i osobowością.
Milton Rokeach wyróżnia dwa rodzaje wartości: takie, które
określają oczekiwane i pożądane sposoby zachowania (instrumentalne), oraz takie, które określają końcowe stany egzystencji, są tymi wartościami, które próbujemy całe życie osiągnąć, i które mają
wpływ na wybór celów w życiu jednostki (ostateczne). Zakłada, że
wartości instrumentalne są liczniejsze niż wartości ostateczne, ale
zarówno jedne, jak i drugie mają związki o charakterze funkcjonalnym i poznawczym. Ponadto, jak wcześniej zostało to już wspomniane Rokeach sugeruje, że ogólna liczba wartości cenionych
przez ludzi jest relatywnie mała, a wszystkim ludziom i wszędzie
znane są te same wartości. Tak więc różnice między ludźmi polegają nie na uznawaniu istnienia odmiennych wartości, lecz na zróżnicowaniu poziomu w jakim ludzie je akceptują.
Pojęcie oraz problematykę wartości coraz częściej zauważyć
możemy w rozważaniach o charakterze klinicznym. Twierdzi się,
że od wartości, ich uporządkowanej hierarchii oraz wzajemnych
relacji – tego, czy są one ze sobą spójne lub nie, może zależeć poprawne funkcjonowanie jednostki samej ze sobą oraz w świecie, a
co za tym idzie – nasze zdrowie psychiczne.
Problematyka wartości w filozofii
Rozważania filozoficzne o wartościach miały miejsce od niepamiętnych czasów, rozpatrywano je jednak z punktu widzenia
idei wartości uniwersalnych: prawdy, dobra i piękna, nawiązywały
do tradycji etyki i estetyki. Filozofia wartości jako specjalna dyscyplina zaczęła funkcjonować dopiero pod koniec XIX wieku. Termin
wartość upowszechnił pod koniec XIX wieku Friedrich Nietzsche,
głosząc hasło przewartościowania wszystkich wartości.
Problemem filozofów w dziedzinie, jaką jest wartość jest niewątpliwie kwestia wartości obiektywnych (niezależnych od podmiotu) oraz subiektywnych (czyli tych, które od podmiotu wychodzą). Stanowisko subiektywistów, mówi o tym, że to ludzie są au95

torami wartości, a co za tym idzie – może funkcjonować coś takiego
jak wartość negatywna. Wartości wiążą się z emocjonalnością nas
samych, emocjonalną reakcją na coś, związane są z samym procesem wewnętrznej hierarchii, czyli wartościowania, a także decydują
o realizacji poszczególnych wartości – dążeniu bądź osiągania pożądanego celu. Jednym z pionierów stanowisk subiektywistycznych był Epikur. Przyjmował on, że źródłem szczęścia jest właśnie
suma wartości, a nie życie samo w sobie. W czasach nowożytnych
taka postawa widoczna jest w poglądach m.in. Johna Stuarda Milla,
Thomasa Hobbesa czy Immanueala Kanta. Natomiast wartości
obiektywne, które wyodrębnił w swej koncepcji Max Scheler to z
kolei to te, których poznanie odbywa się z wykorzystaniem uczuć –
dużą rolę odgrywa tu intuicja. Przedmiot, osoba lub rzecz postrzegana jako wartość otrzymuje cechy specjalne. Scheler przedstawia
wartości obiektywne, które tkwią w osobach, rzeczach i sytuacjach,
dają się poznać intuicyjnie, w aktach emocji, dzięki czemu są one
dla nas osiągalne.
Problematyka wartości w socjologii
Z nauk socjologicznych wyprowadzona jest większość definicji odnoszących się do człowieka w ogóle. Znajdujemy tutaj również szerokie omówienie definicji wartości. W literaturze socjologicznej, zarówno ujęciu teoretycznym, jak i w empirycznych badaniach dużo miejsca zajmują rozważania o wartościach definiowanych - uwidaczniane na ogół jako środki służące jednostkom i grupom do osiągania dalszych celów (wartości instrumentalne) i jako
cele same w sobie, uznawane bez odniesienia do innych wartości
(autoteliczne).
Socjologia nie bada wewnętrznych przeżyć, stanów psychicznych czy wyobrażeń jako takich, lecz ich uwarunkowania społeczne mające zewnętrzny charakter. W badaniach empirycznych najbardziej przydatne są definicje traktujące wartości jako specyficzne
własności przedmiotu. Właśnie w ten sposób ujmuje problem wartości Florian Znaniecki. Jako definicja socjologiczna przywoływany
jest często fragment jego wstępu metodologicznego stworzony
wraz z Williamem Thomasem na potrzeby jednego z ich dzieł:
Przez wartość społeczną rozumiemy każdy fakt posiadający treść empi96

ryczną dostępną członkom grupy społecznej i znaczenie, ze względu na
które jest on lub może stać się przedmiotem działania. Wartości są tym, co
może być przedmiotem potencjalnych działań ludzkich. Wartościami, które
przede wszystkim interesują socjologa, są społeczne reguły zachowania,
zabezpieczające konformizm jednostki w stosunku do ustalonego działania,
pełniące w życiu społecznym funkcję kontrolną. Reguły te, to zwyczaje i
obrzędy, normy prawne i wychowawcze, przekonania itp. Reguły te stanowią zewnętrzne wobec jednostki przedmioty, które wywołują postawy.
Wartość stanowi tutaj zjawisko kojarzące przedmiot ze stanem psychicznym podmiotu. Znaniecki przeciwstawiał się koncepcjom zarówno skrajnie odbiegającym w kierunku subiektywistycznym, jak
i obiektywistycznym.
Kolejną grupę definicji socjologicznych stanowią te, które
traktują wartości jako przekonania rozpowszechnione w grupie
społecznej i przez nią akceptowalne. Na uwagę w tym rozumieniu
zasługuje definicja stworzona przez Clyde'a Kluckhohna, który pisze, że wartość jest wyraźną lub dającą się wywnioskować koncepcją tego,
co godne pożądania, znamienną dla jednostki lub charakterystyczną dla
grupy wpływającą na wybór sposobów, środków i celów działania. Określenie „godne pożądania” nadaje pojęciu wartości wymiar emocjonalny, określenie „koncepcja” - wymiar poznawczy, a określenie
„wybór” - podkreśla wolę. Występuje tu wartość jako ponadjednostkowa ważność, jako społecznie aprobowana preferencja czegoś, czego nie tylko się pożąda, lecz co uważa się za pożądania
godne.
Wśród polskich autorów dzieł literatury socjologicznej na
szczególną uwagę zasługuje rozróżnienie Stanisława Ossowskiego
na wartości odczuwane oraz uznawane. Wartości odczuwane są
związane z odczuwaniem pozytywnych bądź negatywnych emocji,
związane są z ocenami wartościującymi oraz wprowadzają dynamikę w sferze motywacji. Natomiast wartości uznawane koncentrują się na naturze poznawczej, funkcjonują jako przekonania wyrażające ocenę i przyjmowane są niezależnie od odczuć subiektywnych, lecz ze względu na to, że inni je cenią. Wartości uznawane
umiejscawiają się wyżej od odczuwanych ze względu na swoją
ogólnospołeczną akceptację. Źródłem wartości odczuwalnych jest
osobista ocena przedmiotu, natomiast źródłem wartości uznawa97

nych są grupy społeczne, nadające pewnym obiektom znaczenia
bez względu na to, w jakim stopniu są atrakcyjne. Między tymi
dwoma rodzajami wartości może dochodzić do niejasności bądź
konfliktów, ponieważ, jak wiadomo - to, co uchodzi za uznane, nie
zawsze jest odczuwane i na odwrót.
Próbę łączenia orientacji na jednostkę i na społeczeństwo w
definicji wartości podjął Jan Szczepański: My będziemy nazywali wartością dowolny przedmiot materialny czy idealny, ideę lub instytucję,
przedmiot rzeczywisty lub wyimaginowany w stosunku do którego jednostki lub zbiorowości przyjmują postawę szacunku, przypisują im ważną
rolę w życiu, dążenie do jego osiągnięcia odczuwają jako przymus. Zwraca on uwagę na różnorodność przedmiotu wartości, możliwość
postrzegania wartości zbiorowo lub indywidualnie oraz stosunek
owej zbiorowości lub jednostki do niej.
Można więc stwierdzić, że w naukach socjologicznych poprzez wartości rozumie się najczęściej to, co związane jest się z doświadczaniem emocji pozytywnych, pragnienia i dążenia człowieka oraz to, co uważa się za ważne i istotne w życiu, godne zabiegania oraz czego się na co dzień poszukuje jako rzeczy najważniejszej.
Choć za podmiot wartości uważa się przede wszystkim człowieka,
to wartości są czymś pozapodmiotowym. Bowiem dopiero wtedy
można przychylać się ku stwierdzeniu, że wartości wyznaczają
jednostce kierunek postępowania, wskazują wybory i pozwalają
ustosunkować się wobec rzeczywistości, innych, społeczeństwa i
siebie samego.
Problematyka wartości w pedagogice
Dla osoby z wykształceniem pedagogicznym, bądź każdej innej osoby zajmującej się wychowaniem i mającym na nie wpływ
najważniejszy jest fakt mówiący o tym, że cały proces wychowania,
uczenia się i kształtowania osobowości związany jest z problematyką wartości. Cele i ideały wychowania zawsze związane są ze
społecznym bądź grupowym (np. rodzinnym) systemem wartości,
a poznanie i utworzenie własnego świata wartości i zasad działania
w zgodności z nimi to niezmiernie ważne ogniwo w procesie wychowania. Nie można zapomnieć o tym, że podstawowe elementy
naszej osobowości są bardzo mocno złączone z indywidualną hie98

rarchią wartości człowieka, stąd też nie możemy mówić o doborze
treści lub metod wychowawczych bez uwzględnienia w nich wartości. Dziecko kształcące się powinno mieć dostęp do przekazywanego przez nauczycieli bądź rodziców wzorca odpowiednich wartości. W dobie przemijających wartości, świata, który zgodnie z wolą niektórych idzie do przodu, przekazanie dziecku modelu wartości
dlań odpowiedniego wydaje się być nad wyraz trudne.
Nie chodzi tutaj na pewno o stworzenie nowego człowieka,
który w stu procentach będzie zgodny z przyjętymi ideałami. Zadaniem wychowania jest bowiem pomoc człowiekowi, by odnalazł
swój własny cel i drogę do pełni. Dlatego tak ważne jest stworzenie
odpowiednich warunków wychowawczych opartych na odpowiednich wartościach, które sprawiają, iż człowiek przez całe swe
życie pnie się ku górze. To wszystko przekłada się na stwierdzenie,
iż nie istnieje wychowanie bez wartości.
Terminowi wartość pedagodzy nadają różnorodne znaczenia.
Określenia pedagogika wartości po raz pierwszy użył Otton Willman.
Poruszając tematykę wartości w swoich wykładach u schyłku XIX
wieku zwracał uwagę głównie na pojęcie dóbr.
Warto przytoczyć również rozumienie tej problematyki w
ujęciu Czesława Matusewicza, który dokonał podziału wartości na
dyrektywne oraz porównawcze. Wartości dyrektywne odgrywają
rolę drogowskazów w określaniu celów i dążeń jednostki, wśród
których znajdują się cele bliskie i dalekie. Wartości określające cele
dalekie motywują człowieka do wyborów życiowych związanych z
jego postępowaniem i stylem życia, natomiast wartości określające
cele bliskie autor definiuje jako wartości utylitarne, związane ze
zbieraniem dóbr służących jednostce. Wartości porównawcze wiążą się z oceną, która może dotyczyć realizacji wartości dyrektywnych, rzeczy z punktu widzenia ich funkcjonalności itp., nie wywierają wpływu na cele i dążenia jednostki, pojawiają się wówczas,
gdy ma ona sprecyzowany plan działania.
Przedstawiony podział definicji wartości w ujęciach poszczególnych nauk, ze względu na szeroki ich obszar, nie jest wyczerpanym do końca tematem. Daje on jednak możliwość ich uporządkowania na płaszczyźnie bardziej ogólnej, a nie tylko w perspektywie jednej dyscypliny naukowej. Pozwala również na lepsze zro99

zumienie obfitości analizowanego terminu i – co za tym idzie – na
poszerzenie wiedzy o wartościach. Jest to także próba pośredniej
odpowiedzi na trudne i zastanawiające pytanie o to, czym tak na
prawdę jest wartość.
Rola wartości w rodzinie
Kształtowanie indywidualnego systemu wartości odbywa się
na płaszczyźnie wewnętrznych doświadczeń dziecka oraz pod
wpływem zespołu czynników poza jednostką. Jest to proces złożony. Mają tutaj wpływ również wrodzone dyspozycje jednostki oraz
czynniki zewnętrzne. Wartości kształtują się więc pod wpływem
bodźców środowiskowych, pedagogicznych oraz osobowościowych. Bodźce te współdziałają, przenikają się wzajemnie, są ze sobą ściśle powiązane.
Analiza literatury wskazuje na dwie grupy, które możemy
wyodrębnić względem kształtowania się systemu wartości. Są to
uwarunkowania podmiotowe (wewnętrzne) i pozapodmiotowe
(zewnętrzne). Do pierwszych zaliczamy czynniki związane z ogólnym rozwojem, jak i cechy indywidualne, a wśród nich: wiek, płeć,
niektóre cechy osobowościowe związane z kształtowaniem się "ja"
(na przykład samoocena, poczucie kontroli). W grupie drugiej znaleźć można czynniki związane z szeroko rozumianą społecznością
– środowiskiem rodziny, szkoły, rówieśników, kultury i środkami
masowego przekazu.
System wartości dziecka kształtuje się raczej powoli, stopniowo. Jest kompatybilny z jego rozwojem i dorastaniem. Na każdym
etapie życia człowiek uświadamia sobie rzeczy dla niego ważne
oraz jest bardziej świadomy reguł, według których chce prowadzić
swoje życie. Niezbędnym warunkiem kształtowania indywidualnego systemu wartości jest zdobycie odpowiednich umiejętności
poznawczych. Istotne zmiany jakościowe w procesach poznawczych przejawiają się w osiągnięciu przez jednostkę stadium operacji formalno-logicznych, które kształtowane są w okresie adolescencji. Zmiany te umożliwiają rozwój czynności poznawczych i
myślenia podmiotowego. Wpływają również na umiejętności rozwiązywania problemów, na procesy emocjonalne i motywacyjne.
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Przeobrażenia w sferze poznawczej łączą się z rozwojem moralnym człowieka. Stanowią podstawę jego systemu wartości, którym jednostka pragnie kierować się w życiu. Budowanie systemu
wartości najprężniej rozwija się w okresie adolescencji. Okres dojrzewania jest dla człowieka przełomowy, następuje punkt zwrotny
w życiu człowieka.
Podstawowe środowisko wychowawcze to przede wszystkim
środowisko rodzinne. Rodzinę uznaje się za pierwsze, najbardziej
znaczące i dotykające dziecka środowisko. Wywiera ona nieoceniony wpływ na wychowanie ku wartościom, a co za tym idzie stosunek do innych osób, postawę wobec norm i zasad, wzorów
postępowania. Poprzez otoczenie, które towarzyszy dziecku od
momentu narodzin (a przynajmniej powinno), kształtuje ono swój
pogląd na otaczający je świat – następuje tworzenie "zalążka" systemu wartości, który dalej będzie się kształtował. Poprzez kontakty
z innymi, bliskimi sobie osobami, dziecko dokonuje wartościowania różnych sytuacji społecznych i życiowych, odrzucając je lub
identyfikując jako własne.
Współczesny rytm życia, przemiany cywilizacyjne, kulturowe
i moralne prowadzą do pojawienia się wielu zagrożeń zakłócających funkcjonowanie rodziny. Jest to poboczny skutek zmian globalnych, który oprócz wielu dobrodziejstw przynosi również wiele
wątpliwości związanych z bezrobociem, peuperyzacją, relatywizmem norm moralnych, migracjami zarobkowymi, rozwojem patologii społecznych, ale również kryzysem rodziny. Coraz częściej za
cel główny życia rodzinnego obierane są sukces zawodowy i zabezpieczenie finansowe. W konsekwencji rodziny zagrożone są
koncepcją błędnej koncepcji miłości rodzicielskiej, brakiem relacji i
bliskich związków, rozwodami. Wszystko to nie pozostaje bez znaczenia dla rozwijających się wartości dziecka.
Tylko zdrowa, ukształtowana w oparciu o określone normy i
wartości rodzina może zapewnić prawidłowy rozwój i wychowanie dziecka. Niestety, coraz częściej dzieje się tak, że dziecko nie
posiada odpowiedniej atmosfery ku wzrostowi w wartościach "Niekorzystna atmosfera rodzinna, szczególnie występujące awantury w obecności dziecka zaburzają jego poczucie bezpieczeństwa i
wiary w podstawowe wartości".
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Nieprawidłowo funkcjonująca rodzina, w której rodzice nie
wypełniają swych obowiązków i nie dostarczają odpowiednich
wzorców zachowań przyczyniać się może do rozwijania cech społecznie niepożądanych. Oznacza to, iż rodzina może uchodzić
również za zagrożenie dla procesu wychowawczego, wpływać na
dziecko negatywnie. Wydaje się być to paradoksem, ponieważ to
rodzina powinna zabezpieczać i ochraniać dziecko, zapewniając
spokojny i prawidłowy jego rozwój. Konsekwencją odbiegającego
od normy środowiska rodzinnego działającego na dziecko, można
powiedzieć wręcz destruktywnie jest mniejsza szansa na osiągnięcie optymalnego rozwoju emocjonalnego, społecznego i intelektualnego. Rodzina, tworząc własną hierarchię wartości i norm, na
drodze "dziedziczenia", w relacji rodzic-dziecko, przekazuje je następnemu pokoleniu. Wyniki badań potwierdzają występowanie
zjawiska międzypokoleniowej transmisji, szczególnie w zakresie:
wartości
postaw społecznych
religijności
tradycji i zwyczajów rodzinnych.
Wpływ środowiska rodzinnego może przebiegać w sposób
zmierzony lub jako oddziaływanie niezamierzone, zracjonalizowane i spontaniczne. Celem takiego oddziaływania jest ukierunkowanie i utrwalenie uznawanych i preferowanych przez rodziców wartości, które w wyniku interioryzacji stają się dla dziecka drogowskazem, ukierunkowującym jego aktywność i postępowanie w
całym dalszym życiu.
Istotnym wydaje się również styl wychowania w rodzinie.
Choć możemy wyróżnić kilka typowych rodzajów, każda rodzina
reprezentuje swój unikalny, indywidualny dla niej sposób wychowania oddziałujący na psychikę dziecka. Na styl wychowania
wpływają przede wszystkim rodzice, ich poglądy na wychowanie
dziecka, cele wychowawcze, które sobie stawiają, osobiste doświadczenia i wzory wyniesione z domu rodzinnego. W literaturze
wymienia się następujące style wychowania: demokratyczny, autokratyczny, liberalny, niekonsekwentny
Spośród wymienionych jako najkorzystniejszy wskazuje się
styl demokratyczny. Charakteryzuje się on współdziałaniem dziec102

ka z innymi członkami rodziny. W rodzinie stosującej ten styl wymagania dostosowuje się do możliwości dziecka, a decyzje podejmuje się wspólnotowo. Dziecko ma wyraźnie określone prawa i
obowiązki. Zakres aktywności i poczucie pełnionej w rodzinie roli,
sprzyja przystosowaniu psychicznemu oraz społecznemu, co przyczynia się do przyjęciu wartości cenionych przez rodziców oraz
wzorców zachowania. Rodzice stosujący styl liberalny, przychylają
się do opinii, iż dziecku do prawidłowego rozwoju wystarczy zapewnienie odpowiednich warunków do jego aktywności. Dominuje tutaj swoboda pozostawiona dziecku. Ponieważ rodzice nastawieni są na realizację życzeń dziecka, może to doprowadzić do
opóźnionej socjalizacji, a niekiedy egocentryzmu.
Z kolei niekonsekwentny styl wychowania charakteryzuje się
wysoką zmiennością działania rodziców. Wszelkie normy zależą tu
od nastroju rodziców i są rezultatem chaotycznych poszukiwań
efektywnych metod działania. Ciągłe zmienny przyczyniają się do
huśtawki emocjonalnej, która prowadzić może do reakcji agresywnych, lękowych oraz poczucia osamotnienia i opuszczenia dziecka.
Każdy z wymienionych stylów wychowania pociąga za sobą określone skutki wychowawcze. Zależą one jednak również od wieku
dziecka, struktury środowiska rodzinnego oraz stopnia natężenia
zachowań charakterystycznych dla danego stylu.
Proces przekazywania wartości w rodzinie zaczyna się od
najwcześniejszego okresu życia dziecka i dokonuje się jednocześnie
w sferze biologiczno-psychicznej, świadomościowo-moralnej i społeczno-kulturowej, aż po internalizację. Istnieją trzy formy przenoszenia wartości i wzorów zachowania z rodziców na dzieci. Są to:
naśladownictwo i identyfikacja przedmiotem, którym stają się poglądy i wzory postępowania rodziców w różnych sytuacjach, kontrola społeczna współwystępująca z systemem kar i nagród oraz
inspirowanie i pobudzanie do ukierunkowanej aktywności dziecka.
Podsumowanie
System wartości, z jakim przez wiele lat jednostka styka się w
rodzinie stanowi ważny wzorzec i trwały punkt odniesienia dla
dziecka, w oparciu, o który buduje ono własny system wartości i
norm. Przykład rodziców, obserwacja ich zachowania w różnych
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sytuacjach życiowych tworzą u dziecka zespół wzorców, który
utrwala się i zachowuje w pamięci jako przyszły obraz rodzinny.
Prawidłowe wzorce wyniesione z domu rodzinnego, pozwalają na
ukształtowanie właściwej hierarchii wartości. Idąc za cytatem "Wychowując dziecko, kształtujesz swojego następcę", dostrzegamy jak
wielką rolę w życiu dziecka odgrywa wychowanie w odpowiednich wartościach. W końcu to według nich postępować będą nasi
następcy, choć jeszcze mali i niewiele rozumiejący, tak bardzo
chłonni na wiedzę o świecie, którą im przekazujemy, w tym również wiedzę o świecie wartości.
Streszczenie:
Zmiany we współczesnym świecie rzutują na wiele płaszczyzn życia człowieka, również w czasie, gdy rozwija się on najintensywniej – od wczesnego dzieciństwa. Uczenie się poprzez obserwację i naśladownictwo determinuje ważność tego, jak bardzo
imponującą rolę w życiu dziecka, czy też młodego człowieka stanowią rodzice. Obejmuje to również kształtowanie się systemu
wartości, który to stanowi później trwały punkt odniesienia w całym życiu człowieka. Prawidłowe wzorce wyniesione z domu rodzinnego, pozwalają na ukształtowanie właściwej hierarchii wartości. Adekwatnym wydaje się być tutaj cytat, który był inspiracją dla
tytułu tegoż artykułu - "Wychowując dziecko, kształtujesz swojego
następcę". Według tego, co ukształtują nasi przyszli rządzący w
dzieciństwie, postępować będzie przyszły świat. Nasze postępowanie już teraz wyznacza kierunek tego, do czego zdążać będziemy za kilkadziesiąt lat. Artykuł ma charakter teoretyczny, w którym to omówione zostało pojęcie wartości postrzegane przez nauki
psychologiczne, filozoficzne, socjologiczne oraz pedagogiczne, by
poprzez ustrukturalizowaną wiedzę dojść do roli wartości oraz ich
kształtowania w systemie rodzinnym.
Abstract:
If you upbringing your child, you are shaping your successor - The
importance of values in Parenting
Changes in the modern world are important in human life.
This is also the case since early childhood. Learning through observation and imitation determines the importance of how impressive
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the role of the parents for a child or a young person. This also includes the development of the value system, which is later a permanent reference point in all human life. Correct patterns raised
from the family home allow for the formation of a proper hierarchy
of values. The quote "If you upbringing your child, you are shaping
your successor" was the inspiration for the title of this article. Our
conduct already sets the direction of what we will follow in a few
decades. The article is theoretical. Discusses the notions of value by
psychological, philosophical, sociological and pedagogical sciences.
Based on the presented knowledge, discussed the mean of the family in shaping the hierarchy of values.
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Beata Jamrógiewicz

RODZINA W DOBIE PRZEMIAN, PROBLEMY I WARTOŚCI WYZWANIE DLA PRACY SOCJALNEJ
„Kiedy pojawiają się pytania, na które nie ma odpowiedzi,
to znaczy, że nastąpił kryzys.”
Ryszard Kapuściński

Wprowadzenie
Kondycja społeczno-wychowawcza i moralna współczesnej
rodziny jest tym pytaniem, które coraz częściej stawiane jest w kontekście transformacji, której podlega rodzina na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat. Alternatywne formy życia rodzinnego wobec
zinstytucjonalizowanego małżeństwa i rodziny, takie jak kohabitacja, życie w samotności, monoparentalność, związki homoseksualne czy komuny, występowały we wszystkich epokach i kulturach,
ale miały charakter marginalny. W czasach obecnych nabierają one
zupełnie innego kształtu co oznacza, że zmiany nasilenia wspomnianych form życia rodzinnego występują coraz częściej. W
związku z przeobrażaniem jakie dokonuje się w obrębie rodziny,
redefinicji uległy także same wartości istotne dla rodziny. W praktyce pracy socjalnej interakcyjne wymieszanie wartości zawodowych, osobistych (pracownika socjalnego i klienta) oraz społecznych wpływa na orientację w zakresie udzielania pomocy.
Rodzina -współczesne znaczenie i rozumienie rodziny
W dobie intensywnych przemian również podstawowa grupa
społeczna, jaką jest rodzina, podlega różnorakim przeobrażeniom.
Zmieniają się preferowane oraz realizowane modele życia rodzinnego, przekształceniom ulegają relacje wewnątrzrodzinne, wreszcie
samo rozumienie pojęcia rodziny nie jest już tak jednoznaczne jak
kiedyś. Wynika to m.in. ze wzrostu liczby rozwodów i separacji, a
także liczby rodziców samotnie wychowujących dzieci, opóźniania
decyzji matrymonialnych, wstrzymywania się od prokreacji lub
całkowitej rezygnacji z posiadania dzieci, wzrostu liczby jednoosobowych gospodarstw domowych oraz coraz większej popularności
107

tzw. związków partnerskich, o których legalizację zabiega część
środowisk społecznych1. Anna Kwak, analizując rodzinę jako grupę społeczną, zauważa, że współczesna rodzina nie jest już wspólnotą utrzymywaną razem przez obowiązek solidarności. Współczesna rodzina staje się bardziej związkiem z wyboru, stowarzyszeniem pojedynczych osób, które wnoszą własne zainteresowania,
plany, doświadczenia, w którym każda z tych osób podlega zarówno różnego typu kontroli, jak i przymusowi. Nie znaczy to jednak, że tradycyjna rodzina po prostu zanika. Przestaje być ona jedynie powszechnie występującą formą. Pojawiają się nowe formy
życia rodzinnego, których celem jest przede wszystkim unikanie
życia w samotności poprzez zawieranie różnego typu niejednokrotnie krótkotrwałych związków, np. bez formalnego małżeństwa,
bez dzieci, z partnerem tej samej płci, samotne wychowywanie
dziecka itp.2. Efekty wspomnianych zmian widoczne są również
we współczesnych systemach wartości.
Współczesna kultura i era konsumpcjonizmu popycha człowieka w kierunku nowych wyzwań, uniwersalne wartości wydają
się tracić na znaczeniu. Współczesny człowiek musi nieustannie
zadawać sobie pytanie o to, czy warto być dobrym czy bogatym,
jedno z drugim bowiem dziś niekoniecznie idzie w parze. Pogoń za
posiadaniem i konsumpcją niejednokrotnie odbywa się kosztem
wartości moralnych, etycznych, emocjonalnych i intelektualnych.
Następuje tzw. ewolucja wartości. Normy, wartości, wzory zachowań ulegają zmianom i dostosowują się do współczesnego świata3.
Zmiany dokonujące się pod wpływem przyspieszonego postępu
rzutują na sposób życia współczesnego człowieka w rodzinie, a
dotyczą najczęściej sfery mentalności, postaw i zachowań.
Ewolucja tego typu postaw i zachowań będących zaprzeczeniem orientacji wspólnotowej, orientacji na rodzinę zmierza stopniowo w kierunku likwidacji instytucjonalnego charakteru rodziny.
Jak zauważa Zbigniew Tyszka wzrasta anonimowość rodziny, staje
się ona coraz bardziej niedostępna dla najbliższego otoczenia spoR. Boguszewski, Współczesne znaczenie i rozumienie rodziny w Polsce, Zeszyty
Naukowe KUL 59 (2015), nr 4 (232), s.127.
2 A. Kwak., Rodzina w dobie przemian. Małżeństwo i kohabitacja, Warszawa 2005, s. 31.
3 A. Giddens., Socjologia, Warszawa 2006, s.46-47.
1
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łecznego4. Jednocześnie wzrasta tolerancja społeczna dla przedmałżeńskich i pozamałżeńskich kontaktów seksualnych, a także
wobec osób rozwiedzionych i związków nieformalnych. Spada
znaczenie norm społecznych kontrolujących życie w rodzinie. W
relacjach rodzinnych obserwuje się zmniejszenie dystansu między
mężem i żoną, a także między rodzicami i dziećmi. Wzajemne kontakty rodzinne nie są ściśle uzależnione od pozycji zajmowanej w
rodzinie. Dzieciom przyznawana jest coraz większa swoboda zachowania, a młodzież uwalnia się spod arbitralnej władzy rodziców. Ponadto obserwuje się zjawisko autonomizowania się członków rodziny od jej wpływów, czego przejawem jest zmniejszenie
wspólnotowego charakteru przeżywania doświadczeń w rodzinie5.
Przeobrażenia we współczesnej rodzinie związane są najczęściej z:
 przyśpieszoną relatywizacją wartości,
 utrwaleniem się obszarów wartości niższych powodujących
zubożenie życia wewnętrznego człowieka,
 uleganiem wpływom kultury masowej,
 uleganiem - najczęściej pod wpływem reklamy, mody czy
obyczajów- różnym pokusom ofensywnego konsumeryzmu, atrakcyjności i magii produktów tzw. ugadżetowienie każdej sfery życia,
ale również na:
 nasilaniu się komercjalizacji i pragmatyzacji niemal każdej
dziedziny życia i stosunków międzyludzkich6
 rozpowszechnianiu się tzw. alternatywnych, związków i
form „bycia razem” w którym na pierwszym planie są praktyczna
racjonalności wyrachowanie,
 upadku wiary w nieomylność autorytetów, pogłębiającej się
nieufności do uniwersalnych wartości życia,
 erozji naturalnego poczucia lojalności i tożsamości na różnych poziomach współbycia zbiorowego ludzi, pojawieniu się ego-

Z. Tyszka., Model rodziny współczesnej, [w:] Z. Tyszka, A. Wachowiak, Podstawowe pojęcia i zagadnienia socjologii rodziny, Wydawnictwo AR, Poznań 1997.
5 A. Żurek., Orientacje na mikrostrukturę a rodzina, [w:] M. Ziemska (red.), Rodzina współczesna, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1999.
6 K. Szmyd., Bycie razem w ponowoczesności. Cywilizacyjne konteksty życia indywidualnego i rodzinnego. „Państwo i społeczeństwo” nr 3, Kraków 2005, s. 9-10.
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centryzmu, dominacji i niezdrowej rywalizacji, degradacja uczuciowości7.
Wymienione tu cechy nie wyczerpują w pełni obrazu przemian, które zaszły w ostatnich latach w funkcjonowaniu rodziny.
Stanowią jednak istotny wskaźnik kierunku i charakteru dokonujących się przemian modelu i funkcji rodziny. Zatem na kondycje i
funkcjonowanie współczesnych rodzin mają wpływ procesy, zjawiska i mechanizmy społeczne charakteryzujące epokę postindustrialną, które związane są ze zmianami transformacji w Polsce
oraz są wynikiem kryzysu sfery finansowo-gospodarczej. W wyniku zmienności społecznej nastąpiła modyfikacja struktury i sposobu funkcjonowania rodziny uwidaczniające się w odejście od tradycyjnego jej modelu, a wraz z tym zmiana w tendencji myślenia o
socjalizacji i wychowaniu rodzinnym. Życie rodzinne w takiej postaci polega głównie na załatwianiu spraw. Wspólnotowy charakter relacji w rodzinie tradycyjnej ujawniały między innymi wspólne
posiłki, które pełniły rolę jednoczących spotkań. Dostępność form
zbiorowego żywienia, praca zawodowa rodziców w różnym wymiarze czasowym oraz różnorodność zajęć pozaszkolnych dzieci i
młodzieży powoduje, że wspólne posiłki stają się czymś niekiedy
nieosiągalnym lub co najmniej trudnym do wypracowania.
Ewolucja wartości – destabilizacja rodziny – rodzina w sytuacji kryzysu
Współczesna rodzina polska narażona jest dodatkowo na nowe zjawiska destabilizujące jej funkcjonowanie. Pojawiły się nowe
kategorie rodzin, które nie występowały przed okresem transformacji ustrojowej, takie jak rodziny osób bezrobotnych, rodziny z
czasową nieobecnością jednego z rodziców lub obojga rodziców
oraz rodziny dotknięte ubóstwem. Dłuższa nieobecność rodzica
zakłóca przede wszystkim funkcję opiekuńczo-wychowawczą rodziny, ale jej skutki dotyczą wszystkich członków rodziny, gdyż
każdy w rodzinie poprzez swoje reakcje oddziałuje nie tylko na te
relacje, w których bezpośrednio uczestniczy, ale również na inteK. Szmyd., Wybrane problemy współczesnej rodziny, [w:] K. Duraj-Nowakowa,
U. Gruca-Miąsik, (red.), Rodzina, diagnoza, profilaktyka, wsparcie, Rzeszów 2009,
s.84-85.
7
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rakcje pomiędzy innymi osobami. Szczególnie trudna jest sytuacja
rodzin permanentnie doświadczających ubóstwa. Dotyczy to
głównie rodzin wielodzietnych. Niezaspokojenie niektórych podstawowych potrzeb (np. żywnościowych), izolacja społeczna dzieci
w grupie rówieśniczej oraz niejednokrotnie praca zarobkowa dzieci
dla poratowania budżetu domowego, to tylko niektóre z problemów rodzin polskich.
Kiedy w rodzinie zostaje zaburzona równowaga pojawia się
stan napięcia spowodowany naruszeniem rodzinnej homeostazy.
Rodziny podejmują próby poradzenia sobie z sytuacją stresową,
jednak nie zawsze potrafią to uczynić samodzielnie. Nie rozwiązanie jednej trudności sprawia, że pojawiają się następne, co powoduje ich narastanie i ostatecznie nieumiejętność rodziny w poradzeniu
sobie z kryzysem. Kryzys jest sytuacją dezorganizacji systemu rodzinnego. Trwa do czasu oswojenia się ze zmianami, przystosowaniem się do nowych warunków, aby przywrócić rodzinie stabilność
i równowagę. Sytuacje, które najczęściej powodują zaburzenia
równowagi systemu rodzinnego to8:
 zmiany w strukturze rodziny takie jak śmierć, rozwód, urodzenie dziecka, ślub;
 wyczerpanie się zasobów rodziny związane na przykład z
opieką nad przewlekle chorym lub niepełnosprawnym członkiem
rodziny;
 nadmierna eksploatacja zasobów rodziny, spowodowana
przedłużającymi się napięciami,
 konfliktami, nierozwiązanymi nieporozumieniami;
 zasoby i umiejętności rodziny niewystarczające w stosunku
do wymagań, np. brak wystarczających środków finansowych na
zabezpieczanie potrzeb członków rodziny, zwłaszcza dzieci.
Kryzysy w rodzinie można podzielić na kategorie:
 „Normatywne kryzysy rozwojowe, związane z wydarzeniami życiowymi takimi jak małżeństwo, narodzenie dziecka, pój-

Por. E. Leśniak, A. Dobrzyńska-Mesterhazy, Rodziny w kryzysie: diagnoza i interwencja kryzysowa, [w:] Wybrane zagadnienia interwencji kryzysowej – poradnik dla
pracowników socjalnych, (red.) W. Badura-Madej, Śląsk, Katowice 1999, s. 84.
8
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ście dziecka do szkoły, dorastanie, opuszczenie domu. Są one nieodłącznie związane z życiem i rozwojem każdej rodziny.
 Kryzysy losowe, incydentalne, wywołane przez zdarzenia nieprzewidywalne, takie jak: gwałt, utrata pracy, poważna choroba,
przedwczesna śmierć. Nie występują one we wszystkich rodzinach.
 Kryzysy endogenne, wywoływane przez indywidualne, patologiczne wzorce rodzinne, jak na przykład kryzysy w rodzinach
osób uzależnionych od alkoholu, w rodzinach, gdzie występuje
przemoc”9.
Pracownik socjalny ma zwykle do czynienia z rodziną, która
tworzy niekorzystne środowisko wychowawcze oraz środowisko
dysharmonijne. Inny autor Wiesław Ambrozik uwzględniając zróżnicowany poziom warunków wychowawczych wyróżnia rodziny10:
 normalne – o pełnym składzie osobowym, silnych związkach emocjonalnych, tradycyjnym
 układzie ról, wartościach i wzorach życia ukierunkowanych
na wykształcenie dzieci, kontaktach z innymi instytucjami wychowawczymi;
 zdezorganizowane – charakteryzują się zaburzeniami w
strukturze (w tym rodziny niepełne), konfliktami lub rozbiciem
często o antagonistycznych stosunkach, nierzadko agresywnych, o
słabych związkach emocjonalnych rodziców z dziećmi, słabymi
kontaktami z innymi instytucjami wychowawczymi (np. szkołą),
trudnościami materialnymi itp.;
 zdemoralizowane – cechą dominującą jest obok stosunków
wewnątrzrodzinnych podobnych jak w rodzinach zdezorganizowanych, dostarczanie przez rodziców negatywnych (sprzecznych z
prawem i normami ogólnospołecznymi, moralnymi) wzorów zachowań i wartości życiowych. Często rodziny te dotknięte są alkoholizmem, przestępczością i w zasadzie nie utrzymują kontaktów z
instytucjami wychowawczymi.

Tamże,s.85.
Por. S. Kawula, Dodatek, [w:]Pedagogika rodziny. Obszar i panorama problematyki, (red.) S. Kawula, J. Brągiel, A. W. Janke, Wydawnictwo Adam Marszałek,
Toruń 2007, s. 419-420.
9
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Praca socjalna - a system wartości rodziny i pracownika socjalnego
Każdy z kryzysów – bez względu na jego etiologię, który w
jakiś sposób dotknął rodzinę, staje się przedmiotem pracy socjalnej,
celem przywrócenia rodzinom i jednostkom zdolności samodzielnego funkcjonowania w tych obszarach, w których sobie nie radzą.
Zadaniem rodziny jest zapewnienie swoim członkom, a zwłaszcza
dzieciom optymalnych Praca z rodziną (bez względu na jej model)
zawsze jest działalnością niepowtarzalną i zindywidualizowaną,
ponieważ każde środowisko rodzinne funkcjonuje na podstawie
innych doświadczeń i zasobów. W modelu pracy z rodziną zakłada
się więc, że rodzina nie jest tylko biernym odbiorcą działań pomocowych, ale staje się także ich aktywnym uczestnikiem11.
By jednak podejmowane działania okazały się skuteczne, konieczne jest przeprowadzenie gruntownej diagnozy: stanu potrzeb,
możliwości, sił wewnętrznych, stanu więzi czy chociażby poziomu
motywacji, która pozwoli na wybór optymalnej metody i opracowanie scenariusza pomocy danej rodzinie (psychologicznej, informacyjnej czy materialnej). Praca socjalna z rodziną polega zatem na
bardzo zindywidualizowanej pracy „w” rodzinie, „z” rodziną oraz
„dla rodziny”, przy dominacji pracy „z rodziną”. W tym zaś modelu – pracy z rodziną – ukierunkowanym na towarzyszenie i doradzanie rodzinie w poszukiwaniu trafnych rozwiązań, centralną rolę
odgrywa pracownik socjalny i to on jest głównym reżyserem oraz
autorem scenariusza i obsadza członków rodziny w poszczególnych rolach12.
Członkowie rodziny zaś są odtwórcami ról. Rodzina nie ma
być jednak tylko biernym odbiorcą świadczeń, ale winna się stać
uczestnikiem tego procesu – w miarę możliwości współtworzyć
scenariusz działań pomocowych. Zakładając, że rodzina dotknięta
trudnościami to ta, która: nie może, nie chce, lub po prostu nie potrafi realizować zadań, jakie są jej przypisane, zauważamy, iż w
każdym przypadku praca socjalna winna się opierać na innej meL. Pietruszka, Praca socjalna z rodziną jako forma wsparcia rodziny przeżywającej
trudności, [w:] Dylematy życia rodzinnego - Diagnoza i wsparcie, (red.) M. Szyszka,
Wydawnictwo Kul, Lublin 2016, s.198.
12 Tamże.
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todzie13, której wybór uzależniony jest od rzetelnie przeprowadzonej diagnozy. W odniesieniu do rodzin, które nie potrafią realizować określonych zadań, potrzebne jest podjęcie modelu intensywnej pracy w rodzinie14. W tym modelu, kiedy rodzinie brakuje wzorów, gdyż rodzice nie są przygotowani do ról rodzicielskich (macierzyńskich i ojcowskich) lub obraz tych ról jest zaburzony, rozwiązaniem byłoby podjęcie działalności edukacyjnej nastawionej
na ich naukę czy trening w tym zakresie. Jeśli zaś przyczyna trudności rodzinnych tkwi w barierach materialnych i finansowych, to
praca socjalna winna polegać na aktywizacji i nauce racjonalnego
gospodarowania zasobami. W pracy w rodzinie pracownik socjalny
ma duże pole do działania, ponieważ traktuje rodzinę tak jak każdą
inną przestrzeń wymagającą od niego aktywności zawodowej i
pomysłowości, jako obszar pracy socjalnej15.
W innym modelu – pracy z rodziną, która nie może podołać
niektórym zadaniom z powodu obiektywnych trudności i braku
środków niezbędnych do właściwego funkcjonowania, ale ma
świadomość, jak powinna ta realizacja wyglądać, oraz dobrą motywację do działania – należy przyjąć właściwy sposób działania.
W takiej sytuacji bowiem wspiera się rodzinę w sferach, które są
deficytowe, np. w realizacji funkcji materialno-ekonomicznej. Praca
socjalna z rodziną, która nie chce, czyli nie ma motywacji do racjonalnych działań, winna być skierowana na zmianę postaw, stylu
myślenia, życia czy reorientację wartości. Zadanie to wydaje się
zatem szczególnie wymagające i trudne. Zwykle bowiem są to rodziny, które prezentują niewłaściwe podejście do wypełniania zadań, jakie się przypisuje każdej rodzinie16.
Realizując zadania z zakresu wsparcia rodziny, pracownik socjalny powinien kierować się podstawową zasadą pracy socjalnej,
13 A. Kotlarska-Michalska., Praca socjalna w rodzinie, z rodziną i dla rodziny w
perspektywie ról zawodowych pracownika socjalnego i asystenta rodziny, [w:] Żukiewicz A. (red.), Asystent rodzinny. Nowy zawód i nowa usługa w systemie wspierania
rodzin. Od opieki i pomocy do wsparcia, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”,
2011, s. 55-74.
14 L. Pietruszka, Praca socjalna z rodziną… dz. cyt.s.198.
15 Tenże.
16 Tenże.
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jaką jest poszanowanie godności każdego człowieka, oraz wynikającym z niej nakazem podmiotowego traktowania podopiecznego,
dostrzegania w nim samym podstawowej wartości i działania
przede wszystkim dla jego dobra, a nie dobra społeczności, do której należy i której może sprawiać problemy. Winien także powstrzymywać się od oceniania swoich podopiecznych (klientów),
co może być niekiedy trudne lub wręcz niemożliwe. Powstrzymywanie się od oceniania jest tym trudniejsze, że osoby, które znalazły się z niekorzystnej sytuacji, niekiedy same ponoszą odpowiedzialność za swój stan17.
Jedno z założeń teoretycznych dotyczących zagadnienia wartości i etyki pracy socjalnej tłumaczy takie zachowanie/ model postępowania pracowników socjalnych w kontekście orientacji na
udzielanie pomocy. W praktyce pracy socjalnej interakcyjne wymieszanie wartości zawodowych, osobistych (pracownika socjalnego i klienta) oraz społecznych wpływa na orientację w zakresie
udzielania pomocy. Szczególnie chodzi tu o przypisywanie winy
oraz odpowiedzialności zarówno za występujący problem, jak i
jego rozwiązanie. Brickman i współpracownicy (1982), wyróżnili
cztery alternatywne orientacje na udzielanie pomocy, odzwierciadlające założenia wartościujące wobec takich kwestii jak wina, odpowiedzialność czy sprawowanie kontroli18.
Wartości pracy socjalnej stanowią nie dające się udowodnić
przesłanki stanowiące odzwierciedlenie poglądów wykonawców tej
profesji na naturę człowieka19. Każdy klient działa według własnego,
niepowtarzalnego systemu wartości. Podłoże, z którego wyrastają
systemy wartości poszczególnych klientów, rodzin jest zróżnicowane
pod wieloma względami, takimi jak: dziedzictwo rasowe czy etniczne, wyznanie, poziom wykształcenia. Praca socjalna czy to wobec poszczególnych jednostek czy rodzin, musi skupiać się zatem na podstawowych wartościach, które wyznaje klient, ponieważ zachowania
Tenże za: Czarnecki P., Etyka zawodowa pracownika socjalnego, [w:] Czarnecki
P. (red.), Praca socjalna, Lublin: Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe, 2009,s.
164-165.
18 Zob. Wartość i etyka pracy socjalnej, [w:] Praca socjalna, zawód który dodaje sił,
(red.) B. DuBois, K. Krogsrud Miley,” Śląsk” 1999, s.101.
19 Tamże, s.103.
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klientów wynikają z systemu wartości przez nich wyznawanych.
Czasami wyzwanie polega na tym, by znaleźć rozwiązania w ramach
istniejącego systemu wartość, które rodzina uważa za ważne. Innym
razem skupić się trzeba na zmienianiu wartości, które klient wyznaje,
choć Solomon (1983) sugeruje, że należy tak czynić wtedy, gdy te wartości są sprzeczne z dobrem innych ludzi lub przeszkadzają w osiągnięciu celu20. Pracownicy socjalni na co dzień doświadczają wielu
sytuacji wzbudzających silne, czasem skrajne emocje. Są to zarówno
sytuacje związane z aktualnym zaangażowaniem w pracę z klientem,
mierzeniem się z problemami, jak również zakończonymi już sprawami, wzbudzającymi na tyle mocne emocje, że powraca się do nich
myślami analizując i oceniają podjęte decyzje. Częsta asymetryczność
osobistego i zawodowego systemu wartości pracowników socjalnych
jest pierwotną przyczyną dokonywania wielu trudnych decyzji.
Istnienie dylematów etycznych jest rezultatem człowieczeństwa, wszechobecnego w pracy pracownika socjalnego. Człowieczeństwo to wynika z osobistych norm, wartości, motywacji wykonywania pracy przez profesjonalistę oraz specyfiki podejścia do
niej, jako do misji, obowiązku lub pasji. Jest to także „coś”, co nazwać można prywatnym stosunkiem do klientów/klientek, a co
przekłada się na tworzoną relację, jej intensywność i koloryt.
Zakończenie
Rodzina jest jedną z podstawowych instytucji we wszystkich
społeczeństwach. Jest grupą społeczną, która stanowi pas transmisyjny integrujący jednostki z szerszymi układami społecznymi. Jej
sprawne funkcjonowanie przekłada się zarówno na dobrostan poszczególnych jednostek, jak i na efektywne funkcjonowanie złożonych systemów makrospołecznych. Systematycznie prowadzone
badania naukowe wskazują na dynamiczne zmiany zachodzące w
obrębie tego podstawowego układu mikrospołecznego. Obserwowane przemiany ujawniają się przede wszystkim w zakresie struktury - pozycji i ról małżeńsko-rodzinnych. Dotyczą również funkcji,
jakie współcześnie realizowane są przez rodziny i ich funkcjonalne
ekwiwalenty.
20
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Tamże, s.116.

Zmiany w relacjach łączących partnerów, zorientowane na
wymiar osobowy wynikają przede wszystkim z postępującego procesu indywidualizacji życia coraz częściej jednostki podejmują
działania wynikające z partykularnych motywacji, szczególnie ceniąc autonomię, samorealizację i możliwość zaspokojenia potrzeb
emocjonalnych, materialnych, seksualnych etc. Życie rodzinne warunkowane jest wieloma czynnikami o charakterze społecznoekonomicznym, religijnym kulturowym oraz demograficznym.
Wielowymiarowe przemiany, jakim podlega współczesna, sprawiają, że koniecznością staje się wypracowanie efektywnych form
wsparcia instytucjonalnego ich funkcjonowania i rozwoju.
Słowa kluczowe: rodzina, praca socjalna, system wartości,
transformacja rodziny
Summary:
The family at a time of transformations; values and problems – the
challenge for social work
Alternative forms of the family life towards an institutionalised
marriage and a family such as cohabitation, loneliness, monoparental
family, commune and homosexual unions have been found in all ages
, but they were vestigal. These days, described aspects have taken a
completely different way which means that changes in the intensity of
mentioned forms of the family life are becoming more and more frequent. In connection with a family metamorphosing, some values that
are essential for families have changed as well. In practice of the social
work, an interaction of professional, personal (a welfare officer and a
client) and social values impacts the orientation in the field of assistance. This article deals with problems of codifying essential values
for social work with values and family conviction systems – a client of
the social welfare.
Key words: family, social work, value system, transformation
of the family
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TATO, GDZIE JESTEŚ? - SKUTKI DORASTANIA DZIECKA
BEZ OJCA
Samotne matki
W ostatnich latach coraz częściej można spotkać matki samotnie wychowujące dzieci, a nawet kobiety, które już w momencie
porodu nie są w związku z ojcem dziecka. W roku 1980 ich liczba
wynosiła 18%, w 1990 – 28%, w 2000 – 33%, a w 2012 – 41%. Kobiety te – poza opieką nad dzieckiem, muszą poświęcać czas także
swoim rodzicom oraz troszczyć się o siebie, aby mieć siłę sprostać
codziennym trudnościom związanych z zapewnieniem stabilności
finansowej swojej małej rodzinie. One – opiekują się otaczającymi je
bliskimi. A kto – skoro ojciec narodzonego dziecka jest nieobecny –
opiekuje się nimi?
Kiedy zaczyna się bycie rodzicem?
Wychowanie dziecka zaczyna się już wtedy, gdy poznają się
osoby będące w przyszłości odpowiedzialni za jego wychowanie. O
jakości życia przyszłego potomka decyduje relacja, która łączy jego
rodziców. Jeżeli panuje między nimi zgoda i są ze sobą zżyci, to
zwiększa prawdopodobieństwo, iż będą też troszczyć się o dziecko,
a także będą mu oddani. Potomek dorastający w takiej atmosferze
jest mniej narażony na sięgnięcie i nadużywanie środków uzależniających, są mniej antyspołeczne i nie mają tendencji do podejmowania zachowań ryzykownych. W ten sposób są też chronione
od zaburzeń psychicznych oraz zaburzeń odżywiania, czy też
wczesnej inicjacji seksualnej. Wzrastanie w dobrze funkcjonującej
rodzinie nie jest tylko pancerzem chroniącym przed szkodliwymi
działaniami, ale też zwiększa prawdopodobieństwo zdrowszego
trybu życia pod względem fizycznym oraz emocjonalnym, podwyższa pewność siebie i samoocenę. Dzieci z tego kręgu osiągają
większe sukcesy w nauce niż dzieci z rodzin, w której występują
poważne problemy w relacji między rodzicami, a w przyszłości
będą osiągać lepsze wyniki w pracy. Dzięki posiadaniu dobrego
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wzorca z domu pochodzenia jako osoby dorosłe będą zdecydowanie dążyć do budowania rodzin zgodnych i trwałych.
Ojciec ma wpływ na swoje dziecko tylko wtedy, gdy jest
obecny w jego życiu. Znaczy to tyle, że zna swojego syna bądź córkę, znają ich rówieśników, otoczenie, ale też gdy zna samego siebie
i wie, jak nawiązać kontakt z ukochanym potomkiem. Ponadto
zdaniem Jerzego Witczaka (1987) „Obecność ojca w procesie wychowana jest nie tylko ważna i konieczna, ale praktycznie niemożliwa do zastąpienia. Ojciec bowiem dostarcza dziecku tych bodźców i wzorców w jego rozwoju społecznym i moralnym, których
matka nie może zupełnie lub w tak szerokim zakresie jemu oferować”. Tylko spełniając wyżej wymienione czynniki, mężczyzna
może być istotną osobą w życiu dziecka, mieć na niego i jego rozwój pozytywny wpływ.
Zjawisko niewidzialnych ojców
Brytyjska organizacja Fatherhood Institute zwraca uwagę na
zjawisko tak zwanych „niewidzialnych ojców”. Takim mianem nazywa mężczyzn, którzy zostali ojcami w młodym wieku. Według
Fatherhood Institute „młodzi mężczyźni, którzy zostają ojcami, nie
tylko są bardziej narażeni na różne niebezpieczeństwa, ale też są
bardziej niewidzialni, niezauważalni”. Zjawisko niewidzialnych ojców jest widoczne najbardziej w zawodach medycznych i służbach
socjalnych, ponieważ szczególnie tam młody tata może zostać niedoceniony bądź marginalizowany. Młodzi ojcowie często odpychani są od ich dziecka przez rodzinę, ponieważ – paradoksalnie –
uznawani są przez najbliższych za osoby niekompetentne, nieodpowiedzialne, niegodne zaufania przy opiece nad swoim potomkiem. Powodem rzadszego przebywania z synem bądź córka może
być także fakt, iż młodzi rodzice często nie mają wspólnego mieszkania, często po narodzinach wciąż mieszkają z własnymi rodzicami. Jako osobę „pierwszej potrzeby” dla noworodka traktuję się
matkę, więc mieszka on z nią. Ojciec odsuwany jest od dziecka oraz
obowiązków z nim związanych, a przez zmęczenie matki całodobową opieką, relacje między rodzicami ulegają pogorszeniu.
Warto wspierać młodych ojców w tej trudnej dla ich wieku roli, przez którą często mogą być piętnowani zarówno przez rodzinę
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jak i ich rówieśników. Nie dostają od najbliższego im środowiska
oparcia oraz rad, co tak naprawdę powinni robić w danej sytuacji,
jak się w niej odnaleźć, czyli nie otrzymują tego, co właściwie jest
dla nich teraz najpotrzebniejsze. Młodzi ojcowie powinni być zachęcani do nauczenia się funkcjonowania w nowej roli, a nie zniechęcani do angażowania się w życie ich własnej rodziny. Zjawiskiem niewidzialnych ojców zajęły się brytyjskie instytucje badawcze,
pomagając im poprzez tworzenie specjalnych programów formacyjnych, dzięki którym będą mogli nauczyć się swojej nowej roli.
Badania te wykazały, iż ojcowie - chociaż młodzi, to przygotowani
do roli rodzica – jest dla ich potomstwa korzystna. Rzadziej występują u nich zaburzenia zachowania, w okresie szkolnym lepiej radzą sobie z nauką, dobrze rozwija się u nich umiejętność nawiązywania relacji z rówieśnikami, są bardziej pewne siebie i mają wyższą samoocenę. Jak już wcześniej wspomniałam, gdy mężczyzna
zaangażowany jest w opiekę nad dzieckiem, tym samym pomaga
swojej partnerce. Odciąża ją z tego ważnego zadania, pozwalając,
aby matka miała czas na wypoczynek. Na kontakcie z ojcem nie
korzysta także dziecko, ale też relacja pary, wspierając i pomagając
sobie wzajemnie przy wychowywaniu dziecka. Niewidzialni ojcowie, którzy zaczęli być zauważalni czerpią więcej z życia, cieszą się
ze swojej obecności przy dziecku zamiast się nią wstydzić, przez co
podwyższa się ich poczucie godności, a ponadto mają predyspozycję do lepszego zdrowia fizycznego i psychicznego. Mężczyźni zadowoleni ze swojej sytuacji przez motywację wewnętrzną dążą do
polepszenia swojej sytuacji zawodowej czy też edukacyjnej. Czują
się odpowiedzialni nie tylko za siebie, ale też za swoją rodzinę, aby
zapewnić jej wystarczający status materialny i bezpieczeństwo,
także finansowe.
Niewidzialni ojcowie dzieci z niepełnosprawnością
Fundacja For People with Learning Disabilities w 2009 roku
przeprowadziła badania dotyczące obecności, wkładu i trudności
ojców niezauważalnych przez społeczeństwo, a mających dzieci z
niepełnosprawnością. Wykazały one, iż mężczyźni ci troszczą się o
swoje potomstwo oraz o swoje partnerki, często w sposób szczególny – na przykład przez zmianę godzin swojej pracy, aby częściej
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zastępować partnerkę, być bardziej do dyspozycji potrzebującej
rodziny. Zbadani mężczyźni wyrazili chęć spędzania większej ilości czasu z rodziną, a wielu z nich argumentowało to przeświadczeniem, że dzięki swojej obecności w domu, polepszają samopoczucie zarówno dzieci, jak i partnerki. Kolejnym wnioskiem z badań jest fakt, że rodzice dziecka z niepełnosprawnością muszą poświęcać potomkowi więcej czasu niż jest to wymagane w przypadku dzieci zdrowych. Opieka nad nim odbywa się kosztem nie tylko
zubożenia relacji między partnerami, ale także ich kontaktom z innymi ludźmi. U niewidzialnych ojców może to skutkować zwiększonym poczuciem winy za sytuację rodziny, osamotnieniem lub
przeświadczeniem, iż on i jego najbliżsi nie pasują do otaczającego
ich społeczeństwa.
Skąd niewidzialni ojcowie otrzymują pomoc i wsparcie? Zapytani o to w badaniu mężczyźni z wdzięcznością odpowiadali, że
największe oparcie emocjonalne i materialne mają w swoich partnerkach, z którymi współdzielą tę trudną dla nich sytuację. Zatrważający jest wynik wskazujący na to, że ponad połowa zbadanych ojców nie odczuwa wsparcia wśród krewnych, a także trudność sprawia im poznanie zaufanych osób, którym mogliby zwierzyć się z problemu.
Niestety okazuje się, że rodziny mające dziecko z niepełnosprawnością, nie otrzymują wsparcia ze strony służb medycznych,
socjalnych czy ośrodków pomocy rodzinie. Pracownicy z tych obszarów nie traktują roli ojca poważnie, sądząc, że nie podejmują oni
decyzji i nie mają praktycznych umiejętności w sprawowaniu opieki nad dziećmi. Nawet jeżeli tak jest, to duży wkład w przekazaniu
tych umiejętności ojcom mają właśnie wyżej wymienione służby,
ponieważ to w tych zawodach pracują kompetentne ku temu osoby, których wiedza powinna być stale uaktualniana i przekazywana ludziom zainteresowanym.
Obecność ojca a sukcesy szkolne dziecka
W badaniach z 2009 roku przeprowadzonych w Anglii przez
organizację charytatywną National Literacy Trust zostało wykazane, iż czuła i troskliwa obecność ojca jest korzystna dla dziecka.
Objawia się to w sposobie spostrzegania przez dzieci ich doświad122

czenia szkolnego i przeżywania relacji z rówieśnikami. Podchodzą
do szkoły bardziej optymistycznie, czyli nie sprawiają problemów
ze względu na zachowanie, chętniej do niej chodzą oraz mają lepszą motywację do nauki, dzięki czemu zdobywają w szkole lepsze
stopnie. Dziecko w tym wieku mające dobrą relację z ojcem jest w
mniejszym stopniu narażone na ryzyko depresji i lepiej radzi sobie
z przezwyciężaniem problemów, przed którymi staje, w mniejszym
stopniu jest narażone na kłopoty wywołane frustracją. Dzieci
otwarte są na autorytet nauczycieli, ponieważ nie mają złych doświadczeń z dorosłymi. Postawa otwartego na potrzeby i problemy
dzieci ojca rzutuje także na stosunek ucznia do swojego nauczyciela
– nie boi się zadawać mu pytań, chętnie słucha jego rad i konsekwentnie wykonuje zadane przez niego zadania.
Kontakt z ojcem również ma wpływ na kontakty dziecka z
rówieśnikami. Są w nich tolerancyjnie, agresja fizyczna i werbalna
przejawia się w mniejszym stopniu, bardziej cechują się empatią i
zdobywaniem sympatii w gronie rówieśników.
Obecność ojca w okresie dojrzewania dziecka
Okres dojrzewania jest czasem, w którym pojawia się wiele
trudności dotyczących szkoły, relacji zarówno z rówieśnikami jak i
z rodzicami, zaburzeń odżywiania czy związanych z używaniem
substancji psychoaktywnych, a w ostatnich czasach pojawiło się
także ryzyko związane z nadużywaniem technologii – telefonów
komórkowych, gier czy korzystania z Internetu. Na stopień narażenia dziecka na problemy związane z okresem dorastania bardzo
duży, a nawet decydujący wpływ ma obecność rodziców w momencie wyboru przez nastolatka odpowiedniego dla siebie zachowania – czy powinien on pójść drogą, którą on uważa za słuszną,
czy tą, do której namawia świat i często rówieśnicy.
Co może w tej sytuacji zrobić ojciec? Najlepszym wyjściem
jest zdobywanie przez niego konkretnych informacji na temat zagrożeń. Zdobywanie wiedzy powinno być adekwatne do sytuacji
potomka, uwzględniać jego wiek i płeć, ponieważ nie na wszystkie
zagrożenia może być narażone dziecko w danym etapie swojego
życia. Rodzic powinien mieć poważną wiedzę na temat sytuacji
niebezpiecznych, aby móc dziecko przestrzec przed nimi na pod123

stawie sprawdzonych informacji. Osoba, której zależy na dobru
dziecka, powinna zdobywać i aktualizować wiedzę na te tematy.
Ponadto, rodzic powinien także spojrzeć na swoje zachowanie, zastanowić się, czy niepoprawne postępowanie dziecka nie jest
modelowane na jego własnym. Jeżeli odpowiedź jest twierdząca,
nie ma sensu zwracać potomkowi uwagi, iż palenie papierosów jest
niekorzystne dla jego zdrowia, skoro przypadłość tę dziecko zaobserwowało u wychowującej go osoby.
„Tato, chroń mnie – bądź przy obiedzie!”
Czas posiłku jest także czasem odpoczynku od obowiązków,
doskonałym momentem na.. wyłączenie telewizora, a „włączenie”
relacji z rodziną. Dlaczego jest to ważny element życia rodzinnego?
Wspólne spożywanie posiłku jest doskonałą okazją do nawiązania
kontaktu między sobą, poznania codzienności członków rodziny,
ich problemów i opinii. Dzieci zauważają, że chcą być słuchane, że
ich zdanie i sytuacja są dla rodziców ważne, przez co nie mają potrzeby do eksperymentowania z substancjami psychoaktywnymi
czy tendencji do zachowań niebezpiecznych.
Badanie opublikowane w 2008 roku w Journal of Adolescent
Health wykazało, iż regularnie wspólnie spędzany czas przy posiłkach chronią dzieci przed sięgnięciem po papierosy, narkotyki, alkohol i środki psychotropowe. Wspólne obiady wpływają także na
wyniki osiągane przez dzieci w szkole, ponieważ wykazały one, że
m częściej rodzina gromadziła się przy wspólnym posiłku, tym
lepsze oceny potomkowie zdobywali.
Inne badanie przeprowadzone przez National Center on Addiction and Substance Abuse wykazało, że nastolatki, które spożywają wspólnie obiad rzadziej niż trzy razy w tygodniu, niemalże
cztery razy częściej sięgają po papierosy, a w przyszłości po narkotyki, a dwukrotnie częściej – po alkohol oraz marihuanę.
Wpływ obecności ojca na dorastającą córkę
Dziewczynka wychowująca się w rodzinie, w której obecny
jest kochający ją ojciec, ma niemalże zagwarantowane bezpieczne i
spokojne wzrastanie. Córka dorastająca jedynie przy mamie są
bardziej narażone na problemy psychologiczne, które przejawiają
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się między innymi w niskim poczuciu własnej wartości, zaburzeniach odżywiania, dręczącym niepokoju i depresji. W okresie
szkolnym często dostają niższe oceny, a później przerywają studia
bądź w ogóle się ich nie podejmują. Podobnie jest z ich karierą zawodową – mają problemy w pracy, czego skutkiem są problemy ze
stabilizacją finansową.
Brak zainteresowania córką ze strony ojca może doprowadzić
do sięgnięcia po używki, a także doprowadzić do działań niezgodnych z prawem. Większość badań wykazuje, iż głównym problemem dziewcząt wychowujących się bez ojca, jest wczesna inicjacja
seksualna, prowadząca do niechcianej ciąży. Niektóre z dziewcząt
z tej grupy podejmuje się aborcji, co jest traumatycznym doświadczeniem, mocno oddziałującym na psychikę oraz późniejsze życie
ze świadomością popełnionego czynu. To właśnie pustka związana
z niezaspokojoną potrzebą obecności ojca popycha dziewczęta do
wzbudzania zainteresowania u mężczyzn, często czyniąc to w sposób niewłaściwy, banalizujący swoją seksualność.
Dziewczęta bez ojca są bardziej niepewne siebie, a pomocy w
przezwyciężeniu tej słabości szukają w poprawieniu swojego wyglądu. Często sięgają po pigułki, suplementy diety, korzystają z
siłowni, środków przeczyszczających, a nawet do chirurgii plastycznej. Jest to spowodowane tym, że córki nie dostają pozytywnych komunikatów od ojca, zapewniających im pełną akceptację z
jego strony oraz pomagające pokonać lęk dotyczący postrzegania
swojej kobiecości.
Wpływ obecności ojca na dorastającego syna
Dla dorastającego chłopca brak fizycznej i emocjonalnej osoby
ojca jest zatrważającym brakiem, nawet jeżeli dziecko go nie odczuwa. Chłopiec nie ma wzorca zachowania, na którym mógłby
modelować swoje działania. Chcąc wypełnić pustkę, dziecko zaczyna szukać męskiego autorytetu poza domem. Część z nich może
poszukiwać w gangach, inni w używkach, grach komputerowych,
czy przypadkowym seksie. U innych brak ojca może ujawnić się w
zaburzeniach uwagi i nastroju.
Dojrzewający chłopcy potrzebują mentora, a podstawową potrzebą jest po prostu obecność dorosłego mężczyzny, który z chęcią
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będzie z nimi przebywał i będzie dla nich przewodnikiem w problemach codzienności. Ważne jest, aby chłopcy czuli, że są kochani
tacy, jacy są, a także uczyli się odpowiedzialności za swoje postępowanie. Jeżeli chodzi o miłość, za domenę ojców uważa się miłość
uzależnioną od podejmowania działań i skutecznych prób osiągnięcia czegoś, ale także miłość bezwarunkowa – rodzicielska. Jednak ojciec także musi wiedzieć, że okazywanie miłości nie jest tylko
„obowiązkiem” matki i sam także musi się tego nauczyć. Czasem
koniecznym krokiem ku temu jest przełamanie się, wyjście z powszechnie znanego stereotypu. Mężczyzna musi mieć świadomość,
że uczestniczenie w życiu syna jest konieczne do prawidłowego
rozwoju relacji, ponieważ chłopcy potrzebują czegoś więcej niż
powierzchownego kontaktu z ojcem. Potrzebują osoby, do której
będą mogli pójść z każdym problemem, a nawet która sama zauważy, że są w potrzebie. Dla każdego człowieka poproszenie o
pomoc bywa trudne, więc gdy ojciec sam zauważy, że coś się dzieje, będzie to dużym odciążeniem dla jego dorastającego syna.
Chłopiec dorastający obok zaangażowanego w jego życie ojca,
który jest dla niego pozytywnym wzorem do naśladowania powoduje, iż dziecko jest w stosunku do innych ludzi bardziej otwarte,
chłonne oraz ufne.
Matka nie jest w stanie zastąpić chłopcu ojca. Zdaniem Michaela Guriana (2010) „Samotna matka nie jest w stanie zrobić dokładnie nic, by pomóc swoim nastoletnim synom przejść przez
okres burzy i naporu, i stać się moralnymi ludźmi. (…) Chłopcy
potrzebują ojca. Dlaczego? Ponieważ tak urządziła to natura. Ponieważ taka jest ludzka natura. Jest troska matczyna i jest troska
ojcowska, i obie one działają inaczej. Mężczyźni opiekują się
dziećmi w inny sposób nić kobiety, a dzieci – chłopcy i dziewczyny
– potrzebują jednej i drugiej postaci opieki”.
Zagrażający brak świadomości przyszłych rodziców
Obecnie małżonkowie często odkładają w czasie staranie się o
potomstwo. Argumentują to między innymi chęcią ustabilizowania
się finansowo, czyli znalezieniem stałej pracy na pełen etat czy realizacją swoich ambicji zawodowych. Zostały przeprowadzone badania, które wskazały na niektóre z obaw małżonków. Jedno z
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nich, przeprowadzone przez Galisky’ego (1981) wykazało, iż młode
osoby będące w małżeństwie nie są w stanie przewidzieć zmian,
które do ich życia wprowadzi posiadanie dziecka. Dopiero po pojawieniu się potomka zauważają, iż do ich codzienności doszły
nowe obowiązki związane z dzieckiem, przez co doświadczają wielu stresujących sytuacji związanych z uczeniem się umiejętności
opiekuńczych oraz pielęgnacyjnych. Małżonkowie mają także
mniej czasu dla siebie samych oraz dla współmałżonka, przez co w
ocenie większości rodziców, a zwłaszcza kobiet poziom satysfakcji
z małżeństwa po pojawieniu się pierwszego dziecka, znacząco się
obniża.
Rozwód, czyli sprzymierzeniec rodziny monoparentalnej
Kolejnym czynnikiem uniemożliwiającym budowanie szczęśliwej rodziny jest kryzys małżeński a także często następujący po
nim rozwód. Warto zauważyć, iż każde małżeństwo przechodzi
fazy kryzysowe, które przeważnie pojawiają się po roku od zawarcia małżeństwa, a także po siedmiu i piętnastu latach jego trwania.
Dobrze rozwiązany kryzys – przepracowany – nie jest niczym niebezpiecznym dla związku, a jest dla niego nawet budujący. Małżonkowie, którzy w sposób konstruktywny przepracują konflikt,
który pojawił się między nimi, w przyszłości wiedzą już, jak należy
w podobnej sytuacji postąpić. Ważne jest, aby partnerzy znali się
także od tej „niewygodnej” strony, aby wiedzieli, jak wzajemnie
reagują, wypracowują swój własny sposób, na pokonywanie tego
trudnego dla ich dwojga czasu w jak najbezpieczniejszy sposób.
Rozwód zaś jest rozwiązaniem ważnego związku małżeńskiego przez sąd na żądanie jednego lub obojga małżonków. Warto
zauważyć, iż doświadczenie to na skali stresu Holme i Rahe znajduje się tuż obok śmierci współmałżonka, czyli stanowi jedno z
najbardziej stresujących doświadczeń w życiu człowieka. Dodatkowo Glenn i Kramer (1987) dowiedli, iż dzieci wychowane przez
rodziców będących często w konflikcie albo po rozwodzie, często
w swoim przyszłym życiu uciekają się do takich rozwiązań.Osoby
z takich rodzin zostały nauczone takiego wzorca zachowania, przez
co korzystają z niego w swoim życiu i łatwiej akceptują rozwód
jako sposób na rozwiązanie problemów w małżeństwie. Z badań
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wynika, iż osoby z rodzin monoparentalnych wchodzą w małżeństwo bez silnego przekonania, iż będzie ono szczęśliwe, udane,
przez co w trudnej sytuacji nie starają się podejmować intensywnych działań mających na celu polepszenie sytuacji w ich związku,
a nawet podtrzymanie go.
Ważne jest podkreślenie faktu, że to nie sam rozwód jest niekorzystna dla dzieci, których on dotyka. Niekorzystnie na potomstwo oddziałuje nie rozłąka rodziców, ale to w jaki sposób ojciec i
matka radzą sobie z tą sytuacją. Dzieci widząc trudny czas rodziców, tracą wiarę w związki, ponieważ patrzą na nieracjonalne zachowania najbliższym im osób dorosłych, na to, jak targają nimi
emocje oraz zdarza się także, że doświadczają ich agresywnych
zachowań. Pojawiają się zachowania łagodzące stres, ale niebezpieczne dla funkcjonowania młodej jednostki – pomiędzy rodzicami może pojawić się przemoc, alkohol bądź inne używki oraz emocjonalna lub fizyczna zdrada. Dorastające dziecko zaczyna się zastanawiać, czy w przyszłości rozwód dotknie także jego? Skoro rodzice nie dali rady, to czy ono sobie poradzi?
Statystyki dowodzą, że do rozwodu najczęściej dochodzi w
okresie pierwszych pięciu lat trwania małżeństwa lub pomiędzy
piętnastym a dwudziestym piątym rokiem jego trwania. Odkryto
także, że rzadziej na rozwód decydują się osoby, które opóźniały
zawarcie małżeństwa a także osoby planujące w najbliższym czasie
zawarcie małżeństwa, a których wiek mieści się w granicach 18-23.
W pierwszym przypadku jest to efektem większej dojrzałości partnerów i skonkretyzowanymi oczekiwaniami związanych z życiem i
funkcjonowaniem przyszłej rodziny. Istnieje jednak ryzyko osłabienia relacji takich osób, spowodowana przyzwoleniem na przypadkowe kontakty seksualne, niezobowiązujące partnerstwo przez
ślubem, a także nadmierne korzystanie z używek. W przypadku
osób młodych, które decydują się na zawarcie związku małżeńskiego między 18 a 23 rokiem życia, istnieje wysoka szansa na
szczęśliwe życie rodzinne. Wynika to z faktu, iż prawdopodobnie
osoby te różnią się od swoich rówieśników niższą akceptacją kontaktów pozamałżeńskich i kontaktów seksualnych nawet z nieprzypadkowymi partnerami, a także rzadszym korzystaniem z
używek.
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Wnioski
W niniejszym artykule przedstawiłam niekorzyści dla dziecka
wynikające z wychowywania się bez ojca. Na przykładzie badań
oraz teorii wykazałam, jak ważna jest jego obecność w okresie dorastania dziecka nie tylko fizyczna, ale też emocjonalna. Zostały
wyróżnione zagrożenia, które mogą być niekorzystne dla potomka
w okresie dorastania, ale także wtedy, gdy zdecyduje się ono na
założenie własnej rodziny, czy przy próbie wejścia w nieformalny
związek. Chciałam zwrócić uwagę na to, iż bycie rodzicem nie zaczyna się w chwili poczęcia dziecka bądź jego narodzin, ale wtedy,
gdy para decyduje się na związek, kiedy uczą się obcowania ze sobą i poświęcania się sobie. Ponadto zwróciłam uwagę na zjawisko
„niewidzialnych ojców”, czyli mężczyzn, którzy weszli w rolę ojca
w młodym wieku, od 18 do 23 roku życia.
Został poruszony problem obecności ojca i ważności jego
wpływ na dziecko w okresie szkolnym oraz dojrzewania, a także
obecności mężczyzny przy tak codziennych czynnościach jak
wspólne spożywanie obiadów.
W artykule zostały opisane konsekwencje braku obecności ojca zarówno na dorastających chłopców, jak i na dorastające dziewczęta, z wyróżnieniem negatywnych konsekwencji oraz uzasadnieniem, z jakiego powodu mogą one wystąpić w życiu dziecka.
Streszczenie:
W obecnych czasach może się wydawać, że rola ojca ogranicza się głównie to zagwarantowania rodzinie stabilizacji finansowej
i poczucia bezpieczeństwa, a „ciepło rodzinne” oraz obowiązki
związane z gwarantowaniem dziecku pozytywnego zaplecza emocjonalnego pozostawia się matce. Nie jest to dobre wyjście, ponieważ postać ojca jest bardzo ważna dla potomstwa. Ojciec musi być
obecny w jego życiu nie tylko fizycznie, ale także emocjonalnie, ze
szczerym zaangażowaniem.
Niniejszy artykuł ma charakter teoretyczny, w którym pragnę
przedstawić jak ważna jest rola i obecność ojca w rodzinie oraz jaki
wpływ może mieć na dziecko rozwód lub dorastanie w rodzinie
monoparentalnej.
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Summary:
Daddy, where are you? - effects of growing up without father
Nowadays, we might seen, that father must only work to
guarantee financial stabilization and security to his family. ‘Family
warmth’ and positive feelings are mother’s obligations. This way is
bad for children, because offspring needs true physicaly and emotionaly contact with their father.
This article has a theoretical character in which I would like to
show the influence of absence father in family anf influence of divorce or adolescence with one of parents on children.
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Angelika Roczniak

RODZINA I RODZICIELSTWO NA PRZEŁOMIE
XX I XXI WIEKU. PRZEMIANA CZY KRYZYS?
Wstęp
Transformacja gospodarczo-polityczna Polski po 1989 roku,
nie została bez wpływu na funkcjonowanie małżeństwa i rodziny.
Współcześnie, mamy do czynienia z nowym typem społeczeństwa i
nowymi – alternatywnymi typami rodzin. Człowiek XXI wieku to
jednostka świadoma, wolna, niezależna, dążąca do pełni rozwoju,
osobistego jak i zawodowego. Zatem, społeczeństwa złożone z samowystarczalnych osób doprowadzają do wzrastającej wciąż liczby rodzin partnerskich, odchodzących od modelu tradycyjnego
(patriarchalnego). Małżeństwo i rodzina w tradycyjnym ich rozumieniu, coraz częściej zastępowane są alternatywnymi formami
pożycia rodzinnego. Dlatego też, w niniejszym artykule wyjściowym i głównym zagadnieniem będzie dla mnie refleksja nad sytuacją i kondycją współczesnych rodzin, zwracając szczególną uwagę
na ich nieformalne rodzaje. Czy można mówić już o kryzysie rodziny, czy tylko o naturalnej przemianie, która dokonuje się od
wieków?
Rodzina – wczoraj i dziś
Prowadząc rozważania nad problematyką rodziny, w pierwszej kolejności należałoby odpowiedzieć na pytanie: czym dziś właściwie jest rodzina?
Z przeprowadzonych przez CBOS badań na temat rodziny –
jej współczesnego znaczenia i rozumienia wynika, że „ponad połowa ankietowanych (55%) za najodpowiedniejszy dla siebie model
rodziny uznaje małżeństwo z dziećmi, a więcej niż jedna czwarta
(29%) chciałaby żyć w dużej rodzinie wielopokoleniowej. Zdecydowanie mniej chętnie Polacy opowiadają się za życiem w pojedynkę (4%), w małżeństwie bez dzieci (4%) lub w stałym związku
partnerskim z osobą odmiennej płci (4%). Tylko nieliczni widzieliby siebie w roli rodzica samotnie wychowującego dziecko (1%), w
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tymczasowy w związku partnerskim z osobą odmiennej płci (1%)
lub w innych formach związku, w tym homoseksualnych (1%)”1.
Mimo tych deklaracji, duża część społeczeństwa jednak wybiera tymczasowo bądź na stałe alternatywne formy związków.
Niemniej cieszy fakt, iż dla większości ankietowanych rodzinę stanowi małżeństwo z dziećmi.
Od zawsze, bez względu na ustrój czy panujące trendy społeczne rodzina jest podstawą i filarem życia społecznego. To właśnie w
rodzinie człowiek rodzi się, dorasta, by w skutek oddziaływań wychowawczych rodziców stać się dojrzałym pod względem intelektualnym, emocjonalnym i społecznym człowiekiem. Stworzenie jednej
definicji rodziny jest niesłychanie trudne, bowiem w obszernej literaturze przedmiotu spotyka się różne ujęcia definicyjne rodziny. Trudności te są w dużej mierze wynikiem ciągłych przemian i przeobrażeń
zachodzących w życiu społeczno – rodzinnym oraz mnogość dyscyplin naukowych badających tę problematykę2.
W niniejszym artykule przyjmę definicje rodziny z M. Ziemskiej, ponieważ wydaje mi się najbardziej trafna. Ziemska upatruje
rodzinę jako „małą, naturalną grupę społeczną składającą się z
małżonków i dzieci, stanowiącą ciągłość względnie trwałą, lecz
jednocześnie podlegającą dynamicznym przekształceniom, związanym głównie z biegiem życia wchodzących w jej skład jednostek”3. Autorka słusznie zauważa, iż rodzina podlega nieustannym
przeobrażeniom społeczno-kulturowym, które niewątpliwie mają
wpływ na jej dalsze funkcjonowanie, formy i struktury.
Podstawą formującą i niejako tworzącą rodzinę stanowi typ
społeczeństwa, stopień i poziom dynamiki rozwoju cywilizacyjnego oraz kulturowego. Co ważne, Z. Tyszka podkreśla, że jest to oddziaływanie dwustronne, ponieważ rodzina w takim samym stopniu oddziałuje na społeczeństwo globalne.
Rodzina minionych stuleci przeszła przez stadia przeobrażeń,
ściśle powiązanych z trzema formami społeczeństw: epoki preinCBOS, Rodzina – jej współczesne znaczenie i rozumienie, 2013.
Zob. G. Cęcelek, Rodzina - jej przemiany oraz zagrożenia i problemy wychowawcze, Mazowieckie Studia Humanistyczne 11/12, Łódź 2005, s. 241.
3 Zob. M. Ziemska, Rodzina współczesna, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005, s. 55.
1
2
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dustrialnej, industrialnej i postindustrialnej. Celem lepszego zrozumienia charakteru przemian rodziny współczesnej zasadnym jest
przedstawienie po krótce każdej z wyżej wymienionych form społeczeństw. Preindustrialne społeczeństwo charakteryzowało się
stabilnością społeczno-ustrojową, ujednoliconą i ustabilizowaną
mentalnością jednostek oraz wolnym tempem przemian. Rodzina
w tej epoce była rodziną patriarchalną, opartą i podporządkowaną
władzy głowy domu – ojca. Funkcje oraz zadania członków rodziny były zróżnicowane ze względu na płeć, gdzie jak wiadomo kobiety dbały o dom i dzieci a mężczyźni trudnili się pracą, by
utrzymać rodzinę4.
Epoka industrialna istniała w okresie przemysłowym na przełomie XIX i XX wieku. Wraz z jej nadejściem przyszły też zmiany,
które zmieniły strukturę rodziny i społeczeństwa z epoki poprzedniej. Zauważalna jest postępująca aktywność społeczna i zawodowa kobiet, co było wynikiem m.in. ruchów emancypacyjnych oraz
choćby dwóch wojen światowych. Walka mężczyzn na froncie
znacznie przyczyniła się do rozwoju poczucia autonomii i niezależności kobiet, które by przetrwać podejmowały się różnych zajęć,
również tych które wcześniej uchodziły za typowo męskie. Prócz
tego, zmiany widoczne były również w kwestii wychowania i edukacji dzieci, która stopniowo się rozwijała i wydłużała. Wiek XX
nazwano wiekiem dziecka, co tłumaczy niejako zmianę podejścia
do kwestii związanych z wykształceniem i wychowaniem potomstwa. Przeobrażenia społeczne i obyczajowe znalazły też swoje odzwierciedlenie w strukturach wewnątrzrodzinnych, mianowicie
nastąpił zanik patriarchalizmu, rozluźnienie więzi i relacji osobowych, zmniejszył się dystans na linii mąż-żona, rodzice-dzieci.
Swój początek miał również kult indywidualizmu i autonomizacji
członków społeczeństwa, co przyczyniło się do postępującej swobody behawioralnej i obyczajowej5.
Początek postindustrializmu datuje się na drugą połowę XX
wieku. Cechą charakterystyczną tej epoki jest wzrost (w porównaniu do społeczeństwa industrialnego) tendencji wolnościowych
Zob. Z. Tyszka, Ku społeczeństwu postindustrialnemu. Kondycja rodziny polskiej w
dobie przyśpieszonych przemian, Roczniki Socjologii Rodziny XI, Poznań 1999, s. 14.
5 Tamże, s. 15.
4
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zarówno w życiu publicznym, społecznym jak i prywatnym. W
epoce tej pojawiły się lub nasiliły następujące zjawiska związane z
życiem małżeńsko-rodzinnym:
1. Wzrost zatrudnienia kobiet, mający na względzie nie tylko
przesłanki materialne i ekonomiczne ale także osobiste związane z
rozwojem i karierą zawodową,
2. Wypieranie przez osiągnięcia cywilizacyjne norm i wartości w rozumieniu tradycyjnym,
3. Rozluźnienie i dezintegracja w strukturach wewnątrzrodzinnych,
4. Wzrost liczby rozwodów, związków nieformalnych – alternatywnych6.
Społeczeństwo postindustrialne jak i medialne, o którym
wspomnę poniżej oprócz zagrożeń stwarza też wiele szans i udogodnień zarówno jednostce jak i społeczeństwu, które to paradoksalnie powinny przysłużyć się do poprawy stanu kondycji współczesnych rodzin.
O współczesnym społeczeństwie mówi się wielorako - społeczeństwo globalne, informacyjne ,medialne. Owe określenia związane są z pojawieniem się i popularnością massmediów. Na potrzeby niniejszego artykułu posługiwać się będę pojęciem społeczeństwo medialne, bowiem w skutek obserwacji i badań wydaje
się najbardziej trafne. Zatem, społeczeństwo medialne to takie, w
którym kontakty międzyludzkie w przeważającym stopniu mają
charakter medialny, pośredni. W tego rodzaju społeczeństwie
większość ludzkich działań i aktywności wspomagana jest technikami medialno-informacyjnymi. Za pośrednictwem massmediów
współczesny człowiek zdobywa wiedzę, informacje, nawiązuje i
utrzymuje kontakty interpersonalne, dokonuje zakupów itp.7
Struktura i specyfika społeczeństwa medialnego nie jest żadnym
novum jeżeli chodzi o istnienie alternatywnych form życia małżeńsko-rodzinnego . Nowością jest jedynie wzrost występowania pewnych jego form. Badania GUS przeprowadzone w 2013 roku jasno
ukazują sytuację polskich rodzin. Odnotowuje się spadek liczby za6
7

Tamże, s. 16.
Zob. I. Alfredson., Słownik antropologii i socjologii kultury, s. 115.
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wieranych małżeństw ( 180 tysięcy, co w porównaniu do roku poprzedniego to aż 23 tysiące mniej), zwiększenie wieku nowożeńców
(mężczyźni 27-29 lat, kobiety 25-27). Aż 47% badanych legitymowało
się wykształceniem wyższym, co jest swoistym dowodem na to, iż
ludzie młodzi w pierwszej kolejności inwestują w siebie – swój rozwój
osobisty i zawodowy a dopiero później w małżeństwo i rodzinę. Z
raportu GUS wynika również, że nastąpił spadek liczby urodzeń oraz
wzrost wieku kobiet rodzących z 20-24 lat do 25-34 lat. Ponadto, 20%
urodzeń w Polsce to urodzenia pozamałżeńskie pochodzące z tzw.
alternatywnych form życia rodzinnego8.
Jednakże, należy podkreślić fakt iż pojawienie się lub bardziej
nasilenie występowania alternatywnych form życia małżeńskorodzinnego nie wskazuje na koniec rodziny, nadaje jej tylko nowy
kierunek rozwoju. We współczesnym społeczeństwie nie da się i
nie powinno się pomijać grup będących w alternatywnych formach
życia rodzinnego. W dzisiejszej rzeczywistości mamy do czynienia
z nową konstrukcją normalności, która występowała również w
trzech poprzednich formach społeczeństw9.
Rozważając na temat kondycji, form i struktur współczesnych
rodzin, należy zwrócić uwagę na przyczyny zmian ówczesnego
wzoru małżeństwa i rodziny. Poniżej zostaną opisane tylko niektóre spośród wielu, moim zdaniem najważniejsze i najbardziej aktualne przyczyny, bowiem próba podjęcia opisu wszystkich czynników jest materiałem na odrębny artykuł.
Pierwszą z przyczyn, będzie wspomniana już przeze mnie
istotna zmiana pozycji kobiet w rodzinie i społeczeństwie. Związane są one głównie z przemianami świadomościowymi i społecznymi nastawionymi przede wszystkim na indywidualność, samorealizację i sukces osobisty. Pogoń za sukcesem i samorozwojem
nie jest oczywiście tylko domeną kobiet, mężczyzn również jednakże to właśnie aktywność zawodowa kobiet wpłynęła na zmianę
struktur rodzinnych, oddalając się od tradycyjnych jej aktywności.

Zob. Główny Urząd Statystyczny. Departament badań demograficznego
rynku pracy, Małżeństwa oraz dzietność w Polsce lata 1999-2013.
9 Zob. K. Slany, Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie, Wydawnictwo Nomos, Kraków 2006, s. 57.
8
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Społeczeństwo XXI wieku charakteryzuje nasilone dążenie do
rozwoju osobistego i zawodowego, polepszania statusu materialnego w myśl zasady : im więcej tym lepiej. Przez te i im podobne
dążenia pary coraz później lub w ogóle nie decydują się na sformalizowanie związku i założenie rodziny10.
Kolejnych przyczyn ówczesnej sytuacji możemy doszukiwać
się w postępach w zakresie medycyny. Rozwój i ulepszenie metod
antykoncepcyjnych i technologii reprodukcyjnych, skutecznie oddzielono seks od prokreacji, a związki od małżeństwa i rodziny.
Środki pozwalające na kontrolę i świadome planowanie prokreacji
zarówno bez jak i z udziałem drugiego z partnerów, daje poczucie
wolności i niezależności dzięki której młodzi mogą spełniać się zarówno w rolach społecznych jak i zawodowych. Coraz częściej kontakty damsko-męskie traktowane są jako środek służący do zaspokojenia potrzeb natury fizycznej, co jest wynikiem hedonistycznych
i egoistycznych trendów11.
Trzecim z kolei czynnikiem oddziałującym na strukturę rodziny jest emigracja zarobkowa jednego z małżonków =/jednego z
rodziców. Sytuacja ekonomiczna kraju, a zatem w dużej mierze
również rodziny zmusza często jednego z małżonków/rodziców
do wyjazdu za granicę. Emigracja w istotny sposób wpływa na
kondycję rodziny, ponieważ właśnie w eurorodzinach dochodzi
równie często do separacji, rozwodów, zdrad czy popularnego
ostatnimi czasy eurosieroctwa.
Czwartą i ostatnią wybraną przeze mnie przyczynę przemian
życia małżeńsko-rodzinnego upatruję w massmediach. Wielorako,
przyczyniają się one do zmiany światopoglądu czy hierarchii wartości, zwłaszcza wśród młodego pokolenia. Emitowane w telewizji
seriale, filmy czy reklamy nieustannie utwierdzają odbiorców w
przekonaniu, że zdrada, samotne macierzyństwo czy bycie singlem
wcale nie jest czymś złym czy nienormalnym. Wręcz przeciwnie,
przykładem niech będzie serial „Przyjaciółki” emitowany przez
telewizję Polsat. Głównymi bohaterkami są cztery kobiety, przyjaciółki, gdzie życie każdej z nich wpisuje się w alternatywne formy
10
11

Tamże, s.86.
Tamże, s.87.
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życia małżeńsko-rodzinnego: rozwód, kohabitacja i singlizacja (w
postaci niezależnej kobiety sukcesu, spełniającej się zawodowo jak i
seksualnie z wieloma partnerami). Mimo tego, wciąż są szczęśliwymi i spełnionymi kobietami.
Innym rodzajem massmedium, oddziałującym na świadomość i światopogląd ludzi jest Internet i portale społecznościowe
(social media). Wiele mówi się o współczesnej rzeczywistości, lecz
rozpatrywanej nie tylko na poziomie rzeczywistości realnej ale
również wirtualnej, w której w równym lub w większym stopniu
człowiek spełnia się osobiście i społecznie. Mimo to, ludzie coraz
bardziej zamykają się na świat, na ludzi, na relacje skupiając się
jedynie na sobie. Dochodzi do spłycenia kontaktów i więzi interpersonalnych, co paradoksalnie w konsekwencji prowadzi do
zwiększenia odsetka ludzi samotnych. Portale społecznościowe,
które w swoim pierwotnym założeniu miały przyczynić się do
ulepszenia sposobu nawiązywania i podtrzymywania komunikacji
nie zawsze spełniają swoją rolę. To właśnie portale, w dużo większym stopniu niż telewizja wpływają na stan psychiki i emocji
człowieka. Portale typy Facebook czy Instagram, przez bombardowanie odbiorców obrazem idealnej kobiety, mężczyzny, życia i rodziny pośrednio lub bezpośrednio przyczyniają się do zmniejszenia
lub zwiększenia stopnia akceptacji siebie, wzoru kobiecości i męskości w ogóle. Pomimo niewątpliwych udogodnień massmedia
potrafią też w istotny sposób wkroczyć w sferę świadomości społecznej zagrażając tym samym związkom małżeńskim i rodzinnym.
Zamykanie się na innych ludzi, nieumiejętność podejmowania i
podtrzymywania komunikacji, a także kierowanie się przy wyborze partnera jedynie względami estetycznymi, fizycznymi i materialnymi niewątpliwie nie sprzyja a nawet znacząco utrudnia nawiązywanie relacji. „Sieciowe dorastanie”12 współczesnych nastolatków w przyszłości jeszcze bardziej przyczyni się do innego, nowego modelu społeczeństwa i rodziny, któremu będziemy musieli
nadać status obowiązującego.

12
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Pojęcie własne stworzone na drodze obserwacji, pracy naukowej i badawczej

Współczesne tendencje przemian życia małżeńskorodzinnego
Poniżej, zostaną zaprezentowane wybrane alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego, które dominują w społeczeństwach ponowoczesnych.
1. Single life
Singlizacja, czyli życie w pojedynkę najpowszechniej dotyczy
osób młodych, aktywnych zawodowo, niezależnych emocjonalnie i
materialnie od drugiej osoby. Preferowanym sposobem życia jest niczym ani nikim nie skrępowana wolność, autonomia i swoboda zarówno prywatna jak i zawodowa. Single swój czas dzielą między pracę (która stanowi dla nich bardzo ważny element życia w ogóle, determinując plan dnia codziennego) a życiem towarzyskim (spotkania
z przyjaciółmi, znajomymi, przelotne znajomości najczęściej o charakterze seksualnym) i rodzinnym (dla singli bardzo ważną rolę w życiu
pełnią rodzice i najbliższa rodzina)13. Mylne natomiast jest twierdzenie i przekonanie, iż single to osoby samotne i nieszczęśliwe. Badania
przekonują, o tym że osoby żyjące w pojedynkę mają bardzo wielu
przyjaciół w relację, z którymi są bardzo zaangażowane. Dokładnie
tak samo jest jeżeli chodzi o relację z najbliższą rodziną. Single w pewien sposób nie potrafią bądź po prostu nie chcą na stałe nawiązywać
głębszych i trwalszych związków partnerskich, ograniczając się jedynie do relacji czysto seksualnych . Według badań CBOS z 2008 roku,
co czwarty dorosły Polak jest singlem. Chociaż więc nie szukają oni
partnera aktualnie, to w większość z nich uważa ten stan za przejściowy, atrakcyjny najczęściej do momentu uzyskania odpowiedniego
wykształcenia i stanowiska.
2. LAT- living apart together
Pary będące w tego rodzaju związku nie mieszkają razem,
aczkolwiek pozostają w zobowiązującym związku partnerskim.
Układ LAT, by miał prawo zaistnieć musi spełniać następujące warunki: a)para określa siebie jako osoby będące w związku, b)przez
Zob. D. Falcman, Ł. Koperski, Bycie singlem jako nowa koncepcja życia i alternatywa wobec małżeństwa, Roczniki Socjologii Rodziny XX, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2010, s. 85.
13
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inne osoby postrzegani są jako para, c) każdy z partnerów musi
mieszkać we własnym, niezależnym mieszkaniu. Tego typu relacja
zakłada bliskość, intymne relacje przy jednoczesnym zachowaniu
przez obie strony interakcji wolności, swobody i niezależności14.
3. Związki portalowe – cybermiłość
Cechą charakterystyczną i niepowtarzalną w poprzednich typach społeczeństw są związki portalowe, które niewątpliwie są
fenomenem XXI wieku. Związki te, najprościej można zobrazować
zdaniem – bliskość na odległość. Stanowią pewnego rodzaju
novum w szeregach alternatywnych form życia małżeńskorodzinnego, powstałym na skutek rozwoju technologii i massmediów. Internet jest przestrzenią wirtualną, w której czujemy się
anonimowi, a co za tym idzie – odważniejsi i pewniejsi siebie. Relacja tego typu realizuje się za pośrednictwem komputera, gdzie osoby zainteresowane oddalone są od siebie fizycznie, lecz niezwykle
bliskie emocjonalnie.
Cybermiłość, zobrazować można za pomocą przeciwstawnych pojęć, mianowicie:
a) Odległość – bliskość,
b) Anonimowość – otwartość,
c) Marginalne bądź żadne kontakty fizyczne – silne zaangażowanie emocjonalne,
d) Kłamstwo – prawda15.
Internet staję się wówczas miejscem spotkań, w którym większa lub mniejsza anonimowość ułatwia otwarcie się na osobę po
drugiej stronie ekranu. Daje też poczucie – zwłaszcza osobom samotnym, przejawiającym trudności w nawiązywaniu relacji – poczucie bliskości, której często nie potrafią nawiązać w życiu realnym. Relacja, zapoczątkowana i kontynuowana za pośrednictwem
Internetu nie wymaga od partnerów interakcji dużych nakładów sił
w dbaniu o związek. Trudno też o wyłączność, poczucie pewności i

Zob. A. Kwak, Współczesny świat zmian – alternatywy dla małżeństwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, s. 14-15.
15 Zob. R. Leppert, K. Kacprzek., Związki miłosne w sieci, Oficyna Wydawnicza
Impuls, Kraków 2013, s. 50.
14
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przynależności czy zaspokojenie potrzeb fizycznych16, jednakże
skłaniam się ku zaliczeniu związków portalowych do alternatywnych form relacji i związków międzyludzkich, bowiem obecnie jest
to jeden z najpopularniejszych sposobów nawiązywania relacji
partnerskich.
4. DINK ( z ang. double income, no kids – podwójny dochód, żadnych dzieci).
Przy okazji niniejszego artykułu i problematyki w nim podjętej,
pragnę także krótko wspomnieć o małżeństwach bezdzietnych z wyboru jak i samotnym rodzicielstwie. Zjawisko o którym mowa, jest o
tyle atrakcyjne badawczo, dlatego iż ciągle niestety odnotowuje tendencję wzrostową. Ponad 16% kobiet i 27% mężczyzn nie chce mieć
dzieci, jest to dwukrotnie większa wartość niż w latach 90’.
Dink, są to pary nastawione głównie na rozwój osobisty i zawodowy bądź też takie, które mając złe doświadczenia z dzieciństwa nie czują się gotowe do podjęcia tak odpowiedzialnej roli społecznej. Upatrują rodzicielstwo jako ogromną odpowiedzialność,
trud, poświęcanie wiele czasu i energii, którą z pewnością można
byłoby wykorzystać w inny, bardziej użyteczny sposób. Często też
osoby takie zwyczajnie lubią życie we dwójkę i nie chcą go dezorganizować, definiując rodzinę jako związek uczuciowo-materialny
dwóch, aktywnych zawodowo jednostek będących małżeństwem.
Samotne rodzicielstwo również zasługuję na uwagę w kontekście omawianej problematyki, ponieważ w istotny sposób
wpływa na postrzeganie przez dzieci wychowywane w tego typu
warunkach związki małżeńskie i rodzinne. Samotne rodzicielstwo
jest często koniecznością, wynikającą ze śmierci jednego z rodziców, rozwodu czy emigracji jednakże coraz częściej obserwujemy
zjawisko samotnego rodzicielstwa z wyboru. Dzięki rozwojowi
medycyny zarówno kobiety jak i mężczyźni mają szansę na samodzielne i od nikogo niezależne rodzicielstwo.
5. Kohabitacja
Ostatnią z alternatywnych form życia małżeńsko-rodzinnego
przybliżoną w niniejszym artykule są tzw. Związki kohabitacyjne,
16

Tamże, s. 51.
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niezwykle popularne na całym świecie. Kohabitację najprościej
określić można jako związek dwóch osób polegający na wspólnym
dzieleniu życia codziennego, czyli mieszkania, dzieci, obowiązków
przy jednoczesnym braku sformalizowanego prawnie powiązania.
Związki kohabitacyjne, mają różne formy:
a) Poprzedzające małżeństwo tzw. chodzenie ze sobą,
b) Poprzedzające małżeństwo a zarazem przygotowujące do
niego,
c) Alternatywna forma dla osób, które nie chcą zawrzeć
związku małżeńskiego17.
Kohabitacja, jest atrakcyjną formą zwłaszcza dla ludzi młodych, którzy jeżeli podejmą w przyszłości decyzję o małżeństwie
mają możliwość „sprawdzenia” partnera. Tego rodzaju potrzeba
podyktowana jest niewątpliwie dominującym trendem współczesności – indywidualizmem. Partner bądź partnerka muszą spełniać
nasze wymagania pod względem fizycznym, materialnym i duchowym, by potem mieć szansę stworzyć szczęśliwe i przede
wszystkim satysfakcjonujące obie strony małżeństwo.
Zakończenie
Współczesny świat po raz kolejny stawia ludzi w obliczu
zmian na płaszczyźnie obyczajowej, społecznej i małżeńskorodzinnej. Medialne społeczeństwo, z jego dobrodziejstwami i zagrożeniami rodzi wiele pytań – czym dziś jest rodzina i małżeństwo? Czy można mówić o kryzysie czy jedynie o naturalnej przemianie życia małżeńsko-rodzinnego zachodzącej od wieków? W
toku powyższych rozważań i osobistych obserwacji mogę stwierdzić, że ta mała grupa społeczna jaką jest rodzina (jakkolwiek rozumiana) owszem ulega dynamicznym przemianom, jednak raczej
nie należy upatrywać tego w kategoriach kryzysu.
Jak zostało to wyakcentowane w niniejszym artykule rodzina
jest nieodłącznym elementem życia społeczno-kulturowego i niejako jest od niego uzależniona. Zmiany społeczne, cywilizacyjne i
technologiczne rozwijają się tak szybko, że nie sposób ich zatrzyZob. A. Kwak, Rodzina w dobie przemian. Małżeństwo i kohabitacja. Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2013, s. 165.
17

142

mać, można jedynie wyjść im naprzeciw broniąc wartości małżeństwa i rodziny. Kończąc, chciałabym podkreślić, iż rodzina jakkolwiek rozumiana i definiowana wciąż stanowi dla Polaków jedną z
najważniejszych wartości. Na poparcie powyższego twierdzenia
niech posłużą wyniki badań przeprowadzonych przez CBOS w
2013 na temat rodziny- jej współczesnego znaczenia i rozumienia, z
których wynikami zachęcam się zapoznać.
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Oksana Vivchar

СОЦІОГУМАНІТАРНЕ ПІЗНАННЯ У КОНТЕКСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ЦІННОСТЕЙ СОЦІОБЕЗПЕКИ ТА ПРОТИДІЇ
ЗЛОЧИННОСТІ В СИСТЕМІ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ
СТРУКТУР
Постановка проблеми
Сучасна проблематика турбулентності економічних
процесів вказує на той факт, що злочинність в системі
підприємницьких структур виникає в результаті деформації
соціальних відносин, дисфункції соціальних інститутів та
особистості. Слід зазначити, що, на даний час, розвивається
воно в результаті недосконалості законодавства, відсутності
контролю та відповідальності підприємств, установ та
організацій, багато з яких досягають над прибутків як
законними, так і протиправними методами. Саме ці та інші
обставини обумовлюють необхідність розробки цієї теми
наукових досліджень. Тому враховуючи сучасну суспільнополітичну ситуацію, актуальним і своєчасним є аналізування
означеної проблематики та розроблення багатовекторного
механізму протидії злочинності засобами економічної безпеки
підприємств з врахуванням соціогуманітарного виміру.
Стан дослідження.
Проблематику злочинності сучасного соціогуманітарного
простору у системі економічної безпеки підприємств у свій час
розглядали Б. Андрушків, А. Баланда, Л. Головкова, В.
Захарченко, М. Єрмошенко, Е. Лібанова, Є. Лисицина, Л.
Малюта,
Г.
Пастернак-Таранушенко,
С.
Пирожкова,
М.Флейчук, В. Франчук У. Щурко, В. Храпкіна, зарубіжні
дослідники Д. Бекер, Ч. Волен, C. Гантінґтон, Л. Гончаренко,
М. Грондона, І. Ерліх, Р. Інґлгарт, Л.Коженьовскі, Р. Латов, Г.
Моргентан, Е. Олейников, М. Портер, Дж.Райда, Дж. Свіні,
В.Сенчагов, Л. Філліпс та ін. Тим часом сучасні проблемні
домінанти функціонування злочинних груп з врахуванням
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соціогуманітарного простору нашої держави та розроблення
багатовекторного механізму їх протидії залишися поза полем
зору згаданих учених.
Метою цієї статті є власне дослідження сучасного
соціогуманітарного пізнання крізь призму соціобезпеки та
проблемних
домінант
злочинних
груп
сучасного
соціогуманітарного
простору
економічної
безпеки
підприємств,
розкриття
специфічних
тенденцій
та
особливостей
економічних
злочинів
в
системі
підприємницьких
структур,
а
також
виокремлення
структурних
елементів
розроблення
багатовекторного
механізму протидії злочинності системи економічної безпеки
підприємств в контексті соціогуманітарного виміру. А також
обгркнтовано теоретико-прикладні аспекти феномену безпеки
працівника, а також обґрунтовано девіантну поведінку в сфері
економічних процесів як важливої форми соціобезпеки.
Виклад основних положень.
На
основі
проведених
теоретичних
досліджень
встановлено, що продовж тривалого часу у вітчизняній
науковій літературі вживали тільки поняття “злочинність”.
При
цьому,
між
поняттями
злочинності
і
загальнокримінальної злочинності можна було сміливо
ставити знак рівності.
Однак, динамічний розвиток наукової думки відзначає,
що
організованою
злочинністю
називають,
явищем
(феноменом й іншим, що недостатньо вивченими термінами),
організованим
злочинного
групою,
співтовариством,
сукупністю кримінальних елементів.
В даній соціогуманітарній площині залежно від функцій в
системі підприємницьких структур нами з врахуванням
соціально-політичної ситуації, запропоновано виокремити такі
види організованої злочинності:
–
організована
злочинність
політико-соціального
характеру (основною метою злочинного співтовариства є не
так пряма матеріальна вигода, як підтримка чи руйнування
наявної соціально-політичної системи);
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– організована злочинність групового характеру (основа
існування цих організацій – специфічний престиж, який дає
сама належність до організації);
– організована злочинність корисливого типу (мета –
матеріальна вигода (грабіж, крадіжки, рекет, шахрайство та ін.);
– організована злочинність – злочинний синдикат, який
можна назвати мафіозним та ін.
Звертаємо увагу на те, що основною метою організованої
злочинності на підприємствах – перманентне одержання
максимального прибутку через незаконне виробництво
товарів і послуг з використанням насильства під прикриттям
корумпованих владних структур.
Вважаємо за доцільне акцентувати увагу на тому, що
наприклад, в умовах АТО, найтиповішими напрямками
кримінальної діяльності злочинних організацій можна
ідентифікувати:
–
кримінально-комерційна
діяльність
(фінансовобанківські шахрайства, комерційно-виробнича діяльність,
кримінальна
приватизація,
порушення
податкового
законодавства тощо.);
– рекет, що має більш приховані, замасковані форми, ніж
було в злочинних угрупованнях, здійснюють самостійно
злочинну діяльність;
– торгівля зброєю, наркотиками, організація проституції;
– викрадення людей (кіднепінг) з наступним отриманням
великого викупу;
– окремі випадки розбійних, бандитських нападів,
вбивства на замовлення;
– організація та здійснення заходів для безпеки членів
злочинних організацій шляхом протидії правоохоронних
органів, і навіть кримінальним конкурентам з різних засобів і
методів від корумпованих зв’язків до кримінального
екстремізму;
– міжнародна злочинна діяльність, основною частиною
якої є контрабанда, фінансові шахрайства;
– виробництво фальшивих грошей;
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– інші напрями злочинної діяльності1.
На основі вище описаного в даній площині нами
пропонується, виокремити такі сфери незаконної діяльності
злочинних угруповань:
– у сфері економіки – легалізація незаконних капіталів,
яка спричинила активізацію злочинної діяльності в кредитнофінансовій системі, нецільове використання кредитів і
бюджетних засобів, зростання кількості злочинів, пов’язаних з
контрабандою матеріальних цінностей, продаж зброї,
наркотиків, дорогоцінних металів;
– у сфері політики – політизація злочинних співтовариств
(просування “своїх” депутатів у владні структури, формування
груп тиску і лобіювання інтересів);
– у сфері міжнародних відносин – інтеграція
пострадянських
злочинних
співтовариств
у
світову
злочинність.
Ми не можемо залишити поза увагою те, що першою
ознакою організованої злочинності є наявність об’єднання осіб
схильних до злочинності з вираженою ієрархією, суворою
дисципліною і стійкою системою кримінальних традицій.
Дотримуючись логіки нашого дослідження зазначаємо,
що рівень організованої злочинності умовно ділиться на
примітивний, середній і високий.
Примітивний менш небезпечний, оскільки носить
локальний характер і немає через відкликання чиновниками
органів влади й управління.
Середній і високий рівні є схожими. Їм характерні
наступні ознаки:
– між главарем і виконавцем існують проміжні ланки;
– наявність підрозділів що спеціалізуються з різних
напрямах;
– зв’язки з чиновниками органів влади й управління2.

Вівчар О. І. Теоретичні аспекти безпекознавства в умовах підприємств
(фундаментальні загрози в сучасному соціогуманітарному просторі)
[Електронний ресурс] / Оксана Вівчар // Соціально-економічні проблеми і
держава. – Тернопіль, 2017 – Вип. (1) 16 – С. 24-31.
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Для високого рівня – організація відносин різних груп і
координація дій.
У цьому ж контексті відзначимо, що у системі
підприємницьких структур другим напрямом організованої
злочинності – економічний.
Головна мета систематичного порушення ними закону –
збагачення, нагромадження капіталу, із чим нерозривно
поєднана діяльність із легалізації капіталів отриманих
злочинним шляхом (відмивання грошей).
Зазначимо також, що третім напрямом організованої
злочинності – корупція.
Одразу ж зауважимо, що деталізуючи тематику нашого
дослідженя до загальних ознак організованих злочинних груп
в системі підприємницьких структру відносять такі:
кримінальна організованість; тривалість функціонування;
стійкість; масовість; розмежування функцій між учасниками;
ієрархічність; спеціалізація діяльності; мета – максимальна
прибуток у мінімальний термін; специфічне соціальне
“страхування” членів групи; заходи для безпеки; жорстка
дисципліна; наявність соціальних зв’язків й негативний вплив
на суспільство; корупція; масштабний, міжрегіональний і
відомий міжнародний характер злочинної діяльності;
здійснення злочинної діяльність в економічних і політичних
цілях; наявність лідера, керівного ланки.
З практичної точки зору, в Україні склалися два
діаметрально протилежні бачення боротьби з організованою
злочинністю.
Відповідно до даного погляду, з нею можна боротися на
основі карного й процесуального законодавства. Прихильники
іншого вважають, що цього робити не можна, тому що
організатори злочинних в системі підприємницьких структур
ухилятимуться від кримінальної відповідальності, оскільки
самі вони безпосередньо не скоюють конкретних злочинів.

Харко Д. М. Кримінологічні проблеми щодо визначення поняття та ознак
сучасної економічної злочинності як фактора тінізації економіки України / Д. М.
Харко // Актуальнi проблеми держави i права – 2010. – Вип. № 6.– С. 597-601.
2
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Тому обгрунтовано потрібний спеціальний закон про
організовану злочинність.
Злочин в системі підприємницьких структур – це
результат внутрішньоособистісного, міжособистісного, а
інколи й соціально-політичного конфлікту. Можна сказати, що
злочин – це соціоконфліктний спосіб задоволення потреб,
досягнення цілей.
З погляду соціальної дезорганізації пояснення схильності
людей до злочинів і правопорушень треба шукати в
ослабленні громад, соціального контролю, у занепаді міст,
районів, а не в якомусь особливому складі людей, які там
живуть. Злочинність буває незначною в суспільстві, де
розвинуті почуття людської солідарності й соціальної
згуртованості. Коли єдність соціуму руйнується, а ізольованість
його членів посилюється, – злочинність зростає. Суспільство
опиняється в стані аномії, тобто беззаконня, відсутності
правових норм.
Американські експерти виокремлюють кілька етапів
розвитку організованої злочинності:
– перший етап пов’язаний з існуванням “злодіїв у законі”
(20-50-ті роки). їхню діяльність можна охарактеризувати як
корисливу злочинність.
– другий етап охоплює 60-80-ті роки. У цей час
з’являються перші злочинні синдикати.
Для сучасного періоду характерна синдикатна (мафіозна)
злочинність в системі підприємницьких структур.
У 80-ті роки значна частина населення вступала до
відносин патронажу й клієнтизму (від слова “клієнт”) для
одержання дефіцитних товарів і послуг. Розкрадання
державної власності, підпільний бартер “чорного ринку”,
задоволення потреб за рахунок тіньової економіки стали
нормою.
У 1990 р. в одному з документів IX конгресу ООН було
підкреслено: “Організована злочинність створює пряму
загрозу національній і міжнародній безпеці й стабільності та
репрезентує собою фронтальну атаку на політичну й
законодавчу влади, а також створює загрозу самій державності.
149

Вона порушує нормальне функціонування соціальних й
економічних інститутів і компрометує їх, таким чином вона
ставить у становище жертви населення цілих країн”.
Домінуючі тенденції та сучасні проблемні аспекти
дозволяють зазначити, що механізм злочинності – це процес
криміналізації особистості й спільнот. Здійсненню злочину, як
правило, передує певний відрізок часу. Набувають злочинного
досвіду в процесі асоціалізації, причому і добровільно, і
примусово3.
Підкреслимо, що сьогодні найбільш прийнятним
підходом для аналізу сучасної злочинності в Україні є
соціогуманітарний вимір на походження досліджуваного
явища. У свою чергу, основою концептуальної моделі
злочинності може стати теорія деформації соціальних
відносин, інститутів, спільнот і особистості. Саме ця обставина
дає змогу зрозуміти причини, механізми і масштаби
криміналізації держави, економіки підприємницьких структур
й суспільства.
Проаналізувавши наведені факти, можна константувати,
що причини організованої злочинності проявляються в
контексті наступних деформацій:
1. Деформація інституту влади, що являться у
невиконанні державою своїх функцій щодо забезпечення
законності. Відбувається це здебільшого в результаті
зрошування владних і кримінальних структур. Як наслідок,
виникають рівнобіжні структури: з одного боку – офіційна
(видима) влада, з іншого – лідер головного угруповання в
якому-небудь регіоні (невидима, але реальна влада).
Паралелізм наявний не тільки у сфері поділу реальних
владних повноважень, а й у сфері збору податків: з одного боку
– “безсилля” податкової міліції та податкової інспекції щодо
забезпечення стягування податків, з іншого – астрономічні
суми, які утворюються за рахунок поборів з кожної ятки,

Ромашкова Е. Т. Соціальні аспекти економічної безпеки особистості / Е. Т.
Томашкова, А. Б. Петенко // Менеджер. – 2009. – №2. – С.63-69.
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магазина, міста, району і т. ін. за забезпечення так званої
“безпеки”.
Слід зазначити також, що влада не може ефективно
боротися зі злочинністю через відсутність необхідної правової
бази, і насамперед закону про організовану злочинність. З цієї
причини держава не контролює джерел доходів населення.
Йдеться про практику заповнення Декларації про доходи, про
відсутність контролю за діяльністю банків і т. ін.
2. Деформація соціальних відносин та інститутів, яка
виникла в результаті помилок під час проведення реформ:
соціальні наслідки (безробіття та ін.); спекулятивний характер
капіталу, невиконання ним, зокрема фінансовим капіталом,
соціально корисних
функцій;
перебіг
і
результати
приватизації; зрощування кримінальних і комерційних
структур.
3. Деградація правоохоронних органів, яка виявляється в
незадовільному виконанні своїх функцій. Пов’язано це з тим,
що в низці випадків через недофінансування правоохоронні
органи виявляються залежними від злочинного світу,
переходячи на його утримання. Нерідко представники
правоохоронних органів є “дахом” злочинного світу.
4. Деградація суспільства: ерозія культури, соціальних
цінностей; правовий нігілізм; конфліктогенна стратифікація
через значну різницю між матеріальним становищем різних
соціальних прошарків; безробіття; втрата моральності,
духовних
цінностей,
виникнення
стереотипів,
які
виправдовують будь-які засоби для досягнення мети, зокрема
аморальні й протиправні4.
Ріст економічної злочинності завжди пов’язаний із кризою
у сфері моральності. Зв’язок тут зворотний: що нижча
моральність, то вища злочинність. Однак не можна виділяти
причини моральної кризи та посилатися на важке матеріальне
становище і тощо. Усе залежить від соціогуманітарних
чинників, а саме особистісного розвитку, самооцінки,
Баланда А. Безпека як соціальний феномен: дискурс людського розвитку / А.
Баланда – Україна: аспекти праці. – 2009. – № 1. – С.2 –28.
4
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контролю, відповідальності, самоповаги особистості. На рівень
злочинності впливають не самі по собі об’єктивні, наприклад
економічні, причини, а також сприйняття, ставлення до них,
тобто причини пізнавального аспекту.
Слід зазначити, що одержання прибутку не вважається
єдиним можливим мотивом і метою організованого
злочинного діяльності. Її метою поруч із збагаченням може
бути одержання лідерами організованих злочинних груп
владних повноважень у державних, господарських та інших
органах. Найчастіше така мета у лідерів злочинних
співтовариств виникає після задоволення мети збагачення. Так,
виходячи з викладеного, занепокоєння викликає, що 45 %
опитаних працівників правоохоронних органів відзначили, що
реальні доходи від кримінальної діяльності лідери злочинної
середовища витрачають на насичення політичну сферу життя
суспільства.
Відомі
респондентам
факти
подібного
проникнення виражалися наступного: висування свого
кандидата виборах у державні органи (52 %); фінансова чи
інша підтримка не своїх кандидатів, але у надії
використовувати їх потім у своїх цілях (33 %); особисте
проникнення лідерів організованого злочинного середовища
до органів влади (37 %); підкуп членів виборчих комісій (11 %);
підкуп інших державних службовців (23 %); створення
громадських організацій корисною і фондів з метою
здійснення впливу них (18 %); встановлення контролю за вже
створеними організаціями та фондами (15 %); надання впливу
політику через навчальними закладами своїх ставлеників (11
%); залякування неугодного політичного діяча (8 %) й
усунення такого діяча (4 %)5.
Важливо усвідомлювати, що на розвиток суспільних
відносин
негативно
впливає
надмірна
матеріалізація
соціального життя, яка вимагає великої затрати часу, а також
відмова від духовних цінностей на користь матеріальних.

Афоніна О. Соціальна безпека: проблеми становлення соціального партнерства в
Україні / Олена Афоніна // Вісник Національної академії державного
управління при Президентові України. – 2011. – № 4. – С. 241-249.
5
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В сучасних умовах функціонування досить актуального
значення набуває інтерпритація девіантної поведінки в сфері
економіки
як
пріоритетна
складова
соціобезпеки
підприємницьких структур. Слід звернути увагу на той факт, що
важливою умовою забезпечення економічної і фінансової
безпеки особистості й суспільства в цілому, його соціальної
стабільності
є
девіантна
поведінка
особистості.
Без
перебільшення можна стверджувати, що вищий рівень
соціальних гарантій – основа суспільного добробуту й кінцева
мета економічної політики держави та підприємств в тому числі.
В умовах посткризового відновлення та динаміки розвитку
соціальних процесів зумовлюють активні зрушення в
суспільному світогляді працівників. Однак, найбільш помітні
зміни відбуваються в індивідуальному світогляді кожного
працівника особисто. Дослідження ієрархії впливів на
особистість і специфіку їх виявів посідає важливе місце в пошуку
багатьох суспільних наук. Для суспільно-наукової думки України
дана тематика має особливе значення тому, що на сучасному
етапі наше суспільство перебуває на шляху реформації та
розбудови нових соціально-економічних відносин.
Акумулюючи наукові дослідження встановлено, що
працівник є найвищою цінністю, із всіх рівнів безпеки
підприємств, безпека особи, її право на неї є (чи має бути)
найголовнішим об’єктом уваги з боку суспільства та держави,
підприємств. Безпеку особи відзначають, як стабільний стан
надійної захищеності життєво важливих інтересів особи, її прав
та цінностей від небезпек, загроз, шкідливих впливів будьякого роду (фізичного, духовного, майнового, інформаційного,
соціального,
економічного,
політичного,
екологічного,
військового тощо) за умов збереження і розвитку потенціалу
особи та її здатності до ефективної діяльності у всіх сферах.
Однак слід зазначити, що безпека працівника є основним
рівнем, на якому засновується безпека підприємств.
Класифікація рівнів безпеки працівників в системі
соціогуманітарного виміру за об’єктами забезпечення включає
також безпеку суспільства, держави (національна безпека) та
міжнародну безпеку. Проте така класифікація за зростанням
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масштабів об’єкта безпеки не вказує на ієрархічність наведених
рівнів. Швидше вони є однаковими за значенням, а на певних
етапах людської історії більшого значення набуває той чи
інший рівень. Основними чинниками, що об’єднують рівні
безпеки в єдину систему загальної безпеки, є принципи
побудови і реалізації, а також цілі і мета, яка “полягає у
досягненні суб’єктом здатності утримувати усю сукупність
загроз на певному докритичному рівні (рівні припустимої
небезпеки), за якого загрозливі соціогуманітарні чинники не
були б здатні згубно вплинути на його існування і розвиток”.
Дотримуючись даної позиції хотілося б, відзначити, що
можливості кожного працівника в соціальній групі можна
охарактеризувати трьома параметрами: величиною особистого
майна; величиною капіталу, яким управляє дана людина;
числом підлеглих фізичних осіб. Тобто сукупність вказаних
вище параметрів в основному і визначає ступінь впливу цієї
групи на функціонування та зміни соціально-економічних
відносин у підприємницьких структур.
В сучасних умовах дисфункцій владних структур для
України характерним особливостями є те, що політична,
економічна, соціальна та інші системи життєдіяльності
суспільства та держави, підприємств переходять у істотно
інший стан внаслідок докорінної зміни вказаних систем у
напряму побудови суспільно-політичних та соціальноекономічних відносин, характерних для підприємницьких
структур.
На даному етапі розвитку основними проблемами
соціальної безпеки підприємств доречно визначати, по-перше,
соціальні деформації (стрімке соціальне розшарування,
збіднення широких верств населення, руйнація трудового
потенціалу суспільства), які детермінують соціогуманітарні
загрози неприпустимого відхилення від траєкторії послідовної
реалізації основного національного інтересу України. Подруге, соціальні проблеми в умовах кризи набувають такого
гострого характеру, що призводять до різкого зростання
соціально-економічної напруженості як в окремих регіонах,
так і у державі та підприємств в цілому. По-третє, соціальні
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деформації унеможливлюють не тільки розбудову в Україні
соціально орієнтованої ринкової економіки, а й взагалі
утвердження ефективної економіки і навіть досягнення
економічної стабільності підприємств6.
З практичної точки зору неможливо залишити поза
увагою, дослідження тематики феномену “девіації” як
здатності малих і великих соціальних систем відхилятися від
заздалегідь визначених траєкторій розвитку доведенні девіації
як всезагальної форми існування суб’єктів і систем, що
визначають поступ світового глобалізаційного прогресу.
У контексті даної проблематики, феномен “девіація” – це
здатність малих і великих систем, живих організмів та
розумних суб’єктів відхилятися від наперед заданих траєкторій
соціогуманітарного розвитку, що було усвідомлено як
всезагальна форма ще в часи античності. Зокрема, Епікур
сформулював цю проблему, як девіантну поведінку атомів,
здатних до довільних відхилень від своїх траєкторій
(напрямків) як головну онтологічну засаду існування свободи.
Дещо пізніше, вже в новий час, європейська наукова думка
впритул наблизилася до розуміння свободи як надзвичайно
важливої умови розвитку цивілізації та підприємницької
культури. Таким чином, утворився логічний ланцюжок
неоднозначних, але цілком явних залежностей між
девіантністю, анормативністю, свободою та культурою. Як
наслідок, в європейській культурній свідомості девіація набула
статусу своєрідної універсалії, що характеризує живі, рухомі та
змінні системи.
В
умовах
розвитку
економічної
самодостатності
встановлено, що девіація є всезагальною формою існування
суб’єктів і систем, то вона розповсюджується і на соціальні
макросистеми, що визначають поступ світового прогресу.
Інакше кажучи, можливі досить істотні девіації навіть
Vivchar O. Interpretation of deviant behavior in the economy as priority component
of social security [“Social and economic priorities in the context of sutainable development”. Part 2. Economic aspects of sustainable development: a study of
sectoral priorities] / О. Vivchar – Collective monograph. – Оpole: The Academy
of Management and Administration in Opole, 2016. – p. 444 (p. 224-229).
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масштабних систем, здатні набувати геосоціального характеру
та зачіпати інтереси всього людства. Разом із тим необхідно
пам’ятати, що феномен девіантності амбівалентний за своєю
природою і може означати як негативні, так і позитивні
соціальні зміни.
Слід зазначити, що у своїх наукових працях Н. Смелзер
розділив усі девіації на деструктивні та конструктивні. До
перших, названих ним іллегальними, він відніс поведінські
акції з явними ознаками деструктивності, імморалізму та
кримінальності. В цьому ж контексті він згадує єресі, а також ті
прояви авангардизму, котрі негативно впливають на соціальне
здоров’я
всього
суспільного
макроорганізму.
До
конструктивних або легальних девіацій, що носять
понаднормативний характер (понаднормативні особливості),
відносить інноваційні ініціативи, прояви самовідданості,
подвижництва,
святості,
що
підтримують
відносини
солідарності між окремими громадянами та зміцнюють
соціально-економічну систему.
Одразу ж зауважимо, що однією з характерних рис
життєдіяльності сучасних розвинутих суспільств є підвищення
ролі людської особистості, зростання соціально-економічної
значимості всіх проблем, тією чи іншою мірою пов’язаних із
працівниками.
Таке
становище
зумовлено
багатьма
соціогуманітарними факторами, включаючи ускладнення
форм соціального спілкування. Відповідно, розв’язувані
працівником проблеми стають усе більш багатоступінчастими
і багатоплановими. Природно, у цих умовах суттєво зростає
значення особистого досвіду. Разом із тим підвищується й
особиста відповідальність людини перед оточуючими її
людьми та суспільством у цілому.
Проте було б явним перебільшенням концентрувати
увагу тільки на зростанні значення особистісних факторів у
житті сучасного суспільства, ігноруючи зростаюче значення
самого суспільства і його впливу на індивідуальну
життєдіяльність, а також ті негативні процеси в суспільстві, що
пов’язані з антисоціальними формами поведінки людей, які у
переважній більшості випадків користуються демократичними
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законами задля того, щоб уникнути відповідних покарань за
свої протиправні чи аморальні дії. Тому в умовах сьогодення
особливої актуальності та значимості набувають питання
контролю за негативними формами поведінки працівників в
сфері економіки, які можуть являти серйозну соціальноекономічну загрозу.
На основі літературних джерел встановлено, що поняття
“девіантність” походить від пізньолат. deviatio – відхилення від
лат. de – від + лат. via – дорога; відхилення від норми,
відхилення від основного шляху руху, від правильної лінії).
Звичайно до категорії девіантної поведінки працівників
відносять
правопорушення,
злочинність,
наркоманію,
самогубство
тощо.
Девіантна
поведінка
працівників
відтворюється деякими особистостями у процесі засвоєння
культури відповідних соціальних груп, де переважають і
вважаються нормальними цінності, що привертають до девіації
(відхилення). Індивідууми, соціалізація яких відбувається в
основному у такому середовищі, стають носіями норм
поведінки, що відхиляється. Відповідно до теорії аномії (фр.
аnоmіе – відсутність закону, організації), якщо індивіди мають
загальні цілі, але узаконені засоби для досягнення цих цілей
доступні не всім однаковою мірою чи зовсім не доступні для
деяких соціальних груп, то в суспільстві варто очікувати
високий рівень поведінки, що відхиляється від норми.
Зазначимо також, що термін “аномія” був уведений у
науковий обіг Е. Дюркгеймом, який розглядав аномію як
постійний і нормальний стан капіталістичного суспільства.
Оскільки це суспільство заохочує однакові для всіх цілі та
цінності індивідуального успіху, то більшість людей,
позбавлених багатства, влади, високого престижу, неминуче
вступають у конфлікт із соціальними нормами чи розцінюють
своє життя як таке, що не склалося. Разом із тим аномія,
породжуючи систематичні відхилення від соціальних норм, є
підґрунтям прискорення таких змін у суспільстві, які у
перспективі можуть дозволити звести існуючі нині види аномії
до певного мінімуму.
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Яскравим прикладом, Е. Лемберт, Г. Бекер, Е. Гофман –
автори концепції стигматизації (“таврування”), стверджують,
що девіація є наслідком негативної соціальної реакції, зокрема
“наклеювання” на індивідуума ярлика “девіант”. Основну
увагу вони переключають із об’єктивних характеристик
девіантної поведінки на соціальну реакцію інших людей.
Щодо з’ясування критерію визначення “девіантності”
історично склалося, що його пов’язують із прагненням до
досягнення деякого абсолютного визначення і стосується
уявлень про існування визначених форм поведінки, що
розглядаються як девіантні поза залежністю від контексту, в
якому вони спостерігаються.
Звертаємо увагу на те, що навіть коротке ознайомлення зі
змістом і механізмом відхиленої поведінки дає змогу зробити
деякі узагальнення щодо впливу конфлікту на соціальні зміни.
По-перше, конфлікт і девіантна поведінка є небажаними
точками соціального напруження, що викликають чимало
турбот і занепокоєнь. По-друге, нерідко вони мають спільні
корені походження. Девіантна поведінка може провокувати
конфлікти, і саме вона досить часто виступає наслідком
соціального напруження, кризових і конфліктних ситуацій7.
Ми дотримуємося даної позиції і хотілося б додати, що
вся соціально-економічна історія людства являє собою
безупинний
процес
самовиховання
і
самоорганізації
працівника та суспільства, розвитку та зміни різних типів і
форм регулювання людських взаємин, їх упорядкування та
нормування. Зазвичай, суспільство створює інститути
соціального контролю за поводженням людей з метою
гарантування суспільного ладу та спокою. Соціальний
контроль – це величезна кількість методів і засобів впливу:
звички,
моральні
принципи,
традиції,
звичаї,
загальноприйняті правила, розпорядження, норми та моменти
Вівчар О. І. Феномен девіантної поведінки в сфері економіки як одна з
основних форм соціобезпеки / О. І. Вівчар // Збірник тез доповідей IV
Всеукраїнської наукової конференції студентів і молодих вчених [“Фінансовоекономічна безпека держави, регіону, підприємства: погляд молодих вчених”] –
Тернопіль: ТНЕУ, 2014. – С. 18-19.
7

158

примусу. Узагальнюючим поняттям виступає “соціальна
норма” як невід’ємний елемент суспільного управління, один
із важливих засобів орієнтації індивіда чи соціальної групи в
досить складних особистісних, групових, соціальних зв’язках і
відносинах, найважливіша умова контролю за їх поводженням
[6, c. 150]. Можна цілком арґументовано стверджувати, що вся
історія людства є історією спроб, які не припиняються,
змінювати соціальні норми. Становлення і розвиток людства
відбувалися через удосконалення двох тенденцій: прагнення
увіковічнити
соціальні
інститути,
через
стабільність,
упорядкованість, панування сформованих норм співжиття, з
одного боку, і прагнення переглянути, переробити,
удосконалити пануючі норми – з іншого.
Однак із часом під впливом глибинних соціальнополітичних, економічних, науково-технічних, екологічних та
інших факторів змінилася соціальна структура суспільства,
народилися нові ідеї, з’явилися нові моральні цінності та
соціальні орієнтири. Відповідно змінилися і соціальні норми.
Частина “дисидентів” стають засновниками нового суспільного
устрою та нових істин.
Відповідно до сформованої дефініції, М. Вебер доповнює
концепцію К. Маркса аналізом стану балансу взаємин
статусних груп і його порушення. Одні групи прагнуть
зберегти свій суспільний статус, свої цінності, ідеали,
економічні, політичні та інші привілеї. Інші, навпаки, мають
власні економічні й інші інтереси, амбіції, своє уявлення про
навколишній соціальний устрій, що в підсумку породжує
виникнення конфліктів. Однак стан суспільства, за М. Вебером,
визначається не конфліктами, а балансом конфліктів і
стабільності.
В умовах макроекономічної нестабільності, соціальноекономічні відхилення, незважаючи на свою розмаїтість,
викликані спільними причинами. За своїм складом вони
являють собою взаємодію об’єктивних суперечностей
суспільного розвитку та суб’єктивних факторів (усвідомлення,
мотивації).
Індивідуальні
відхилення
можуть
бути
новаторськими або консервативними, корисними або
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шкідливими, випадковими або типовими. Сам вчинок може
виражатися в дії чи бездіяльності. Відхилення, зазвичай, не
зводиться до одного вчинку, скоріше за все – це послідовна
лінія усвідомленого поводження працівника, її спосіб життя.
Соціально-економічне відхилення здійснюється працівника і
спрямоване на той чи інший зовнішній об’єкт, що має
соціальну значущість. Як масове явище соціальне відхилення
виступає
елементом громадського життя, небажаним
соціальним процессом підприємницьких структур.
Так, у своїх вченнях Ч. Ломброзо доводив, що люди за
своїм біологічним складом схильні до різних типів поведінки,
зокрема до злочинної. Практика серйозно похитнула цю
теоретичну концепцію, але цілком її відкинути не змогла:
з’явилися нові модернізовані варіанти біологічного пояснення,
які ґрунтувалися на останніх досягненнях науки.
На основі вище описаного можна констатувати, що
девіантна поведінка спричинила створення держави,
правоохоронних органів, спеціалізованих установ для
виправлення та ізоляції тих людей, які створюють певну
небезпеку
для
соціально-економічної
системи.
Без
перебільшення можна сказати, що уся історія становлення
суспільно-політичної, соціально-економічної та етичної думки
є спробою знайти найоптимальніші шляхи розвитку
суспільства, тобто звільнитися від порушень, які нерідко
становлять небезпеку для життя та добробуту людей, є
відхиленнями від загальноприйнятих цінностей і стандартів.
Прагнення до реалізації ефективного управління
соціальними процесами в Україні та забезпечення соціальної
безпеки підприємств обумовлюють здійснення послідовної,
чітко структурованої діяльності органів державної влади й
місцевого самоврядування стосовно соціального управління та
визначають високу потребу розробки та практичного
впровадження механізму забезпечення соціальної безпеки,
який надав би логічне та цілісне уявлення про кожний елемент
системи управління, комплекс форм, методів та засобів впливу
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на соціально-економічні процеси з метою їхнього регулювання
та забезпечення соціальної безпеки8.
Висловлюємо переконання, що соціобезпека підприємств,
так само як і економічна безпека підприємств, нерозривно
пов’язана із категоріями національних потреб і національних
інтересів. Саме тому ми зазначаїмо, що соціальногуманітарний
чинник пов’язаний із суспільною реальністю, вплив якої на
соціальну психіку насамперед визначає соціогуманітарні стани
суспільства.
До головних соціогуманітарних чинників, які визначають
соціальний розвиток працівників, належать: соціальні й
політичні конфлікти та нестабільність; наявність роботи чи
безробіття; позиція і змістовна спрямованість засобів масової
інформації (ЗМІ); соціальна бідність; тривала дія негативних
емоцій; духовна, соціальна, емоційна і фізична депривація;
соціальна справедливість чи несправедливість; правова
захищеність
чи
незахищеність;
соціальний
оптимізм;
співвідношення матеріальних і духовних потреб у суспільстві;
релігія; соціальна деградація; соціально-психічна єдність
суспільства та ін9.
Під
впливом
цих
соціогуманітарних
чинників
відбуваються зміни в соціальній психіці працівників.
Працівники підприємств можуть перебувати в одному з трьох
станів:
– соціально-психологічної нестабільності;
– соціально-психологічного напруження;
– соціального психозу.
Кожен з цих станів може мати три рівні вираження:
низький, середній і високий.
Динамічними елементами соціогуманітарного виміру в
системі підприємницьких структур є: соціальна взаємодія;
соціальна агресивність; соціальні почуття; соціальний настрій;
Проблеми теорії і практики менеджменту [Навчально-методичний посібник] / [Андрушків Б. М., Гевко В. Л., Кирич Н. Б., Мельник Л. М.]. – Тернопіль: Вид. ТзОВ “Терно-Граф”, 2009. – 312 с.
9 Близнюк А. О. Ідентифікація загроз економічній безпеці підприємства / А.
О.Близнюк // Механізм регулювання економіки. – 2011. – № 3. Т. 3. – С. 43-49.
8

161

соціальний оптимізм; соціальне самопочуття; соціальні
ціннісні орієнтації; ставлення до влади; соціальна совість.
Під руйнівною психологією слід розуміти відповідні стиль
мислення, суспільну (колективну) свідомість і самосвідомість,
установки, ціннісні орієнтації, стереотипи та інші утворення
різних етнічних суспільств, політичних партій, організацій та
окремих індивідів, які сприяють формуванню негативних
соціогуманітарних, політико-психологічних, психологічних
явищ, що руйнують соціогуманітарних єдність працівників,
дезорганізовують функціонування його соціальної психіки та
сприяють виникненню негативних соціально-психологічних
станів. Водночас руйнується соціально-психологічна єдність
державно-політичної суспільства.
Соціогуманітарні компоненти працівників підприємств
можна виразити через її складові, а саме соціоорієнтовану,
духовно-перцептивну, морально-перцептивну, політичноінтеріоризаційну, емоційно-почуттєву та раціонально-вольову.
Тому сьогодні як ніколи актуальним є питання виховання
нації, тобто формування її соціогуманітні єдності.
Конструктивний аналіз теоретичних напрацювань та
наявність практики дозволяють зазначити, що в основі
сучасної загальнокримінальної злочинності – групова
кримінальна діяльність. Але якщо проблема малих груп
загалом є однією з традиційних і розроблено її в соціальній
психології (йдеться про поняття, структуру, динаміку і
класифікацію груп), то з приводу злочинних груп сказати те
саме навряд чи можна. Кримінально-правовий підхід до
поняття злочинних груп ґрунтується на ознаці співучасті.
Злочинні групи відрізняються від інших низкою параметрів:
цілями, структурою, специфікою феноменологічних процесів.
Щодо класифікації злочинних груп, то тут також немає
одностайності поглядів. Відповідно до кримінально-правової
теорії і практики, нами запропоновано організовані злочинні
групи, банди, а також “злочинні трупи”, “злочинні
угруповання”,
“злочинні
співтовариства”
та
ін.
Характеристиками злочинної групи в системі підприємницьких
структур є кількісний склад, причини виникнення, статусно162

рольова структура (кожен член групи виконує певну роль і має
той чи інший статус); система внутрішньогрупових зв’язків
(каналів, засобів, місць і часу “сходок” (зустрічей), способів
маскування цілей і дій), характер норм і “санкцій” у разі
відхилення від цих норм, становище групи серед інших. До
структури злочинного співтовариства входять: “елітарна група”,
“мозковий центр”, “система зв’язків”, “служба безпеки”,
“розвідка”, “контррозвідка”, “бойовики”. У будь-якому разі,
більшість викритих злочинних груп функціонували за цією
схемою.
В сучасних трансформаційних процесах, ознаками
організованих злочинних груп є: організація груп для заняття
злочинами як професією протягом більш-менш тривалого
часу; централізація влади в руках одного чи декількох членів
групи; створення грошових фондів для потреб організації;
корумпування, яке виявляється у створенні системи зв’язків із
суддями,
міліцією,
політичними
діячами,
а
також
адміністрацією; тверда дисципліна; ретельне планування, з
мінімальним ризиком проведення і наслідків злочинних
операцій 10.
Організовані злочинні групи здебільшого займаються
злочинним бізнесом у формі рекету, проституції, контрабанди
наркотиків, азартних ігор. Вони проникають у сферу державної
служби, економіки й набувають міжнародного характеру.
Злочинні групи мають матеріальну базу, колегіальний орган
керівництва, статут у вигляді переліку неформальних норм,
традицій і законів, а також санкцій, інформаційну базу – систему
зв’язку, розвідки і контррозвідки. Існує ще один аспект
проблеми, пов’язаний з розкриттям масової злочинної поведінки,
– це масові безладдя, непокора і т. ін11.
Разом з тим, слід зазначити, що аналіз стану, рівня,
структури, динаміки організованої злочинності дозволяє
констатувати, що в умовах нестабільності, у недалекому
Язлюк Б. Теоретичні основи сутності та змісту соціально-економічної безпеки
/ Борис Язлюк // Економічний аналіз. – 2014. – Том 16, № 1. – С. 149-154.
11 Франчук В. Теорія безпеки соціальних систем: підручник: / В. І. Франчук. –
Львів: ЛьвДУВС, 2016. – 216 с.
10

163

майбутньому можна очікувати подальшого збільшення
кількості організованих злочинних співтовариств, розширення
сфер злочинної діяльності, збільшення кримінальної
активності з допомогою фінансово-кредитної та надійної
банківської систем. Слід очікувати випереджаючого зростання
організованих форм скоєння злочинів і в загальній структурі
злочинності, збільшення розмірів шкоди, яке заподіюють
злочинці.
Висновки і перспективи подальших розвідок.
Резюмуючи
вище
описане
констатуємо,
що
специфічними тенденціями та особливостями економічних
злочинів можна відзначити:
– високий рівень латентності сучасних корисливих
економічних злочинів;
– швидке удосконалення способів і засобів злочинних
посягань;
– динамічність, здатність до швидких трансформаційних
змін і адаптації до нових умов і правил господарювання
(економіко-правових новацій і ін.);
– зростає кількість злочинів, які вчиняються у сфері
високих технологій (кардинг, комп’ютерна злочинність,
мережна злочинність, злочинність у сфері персонального
зв’язку), з використанням спеціальних знань у сфері
фінансової й економічної діяльності, у процесі професійної
діяльності;
– активна участь у здійсненні корисливих економічних
злочинів організованих злочинних груп;
– зрощування корисливої економічної і корисливої
загальнокримінальної злочинності;
– посилення міжрегіонального і транснаціонального
характеру корисливої економічної злочинності;
– створення ефективної системи легалізації доходів,
отриманих від злочинної діяльності.
Отже, аналіз досліджуваної наукової проблематики,
обумовлює
необхідність
формування багатовекторного
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механізму протидії злочинності в системі економічної безпеки
підприємств, алгоритм реалізації якого передбачає:
– розробку та прийняття системи захисту від проявів
організованої злочинності та корупції;
– проведення загальноекономічної стабілізації за рахунок
повного ринкового реформування та демонополізації
економіки з метою покращення економічної безпеки
підприємств відповідно;
– збереження системи державного контролю та
віповідальності за діяльністю усіх суб’єктів господарювання
незалежно від форм власності з питань, що зачіпають інтереси
суспільства (сплата податків, зайнятість населення, підтримка
науково- і технічного розвитку та ін.);
– створення сприятливі правові та економічні умови для
внутрішнього інвестування легального підприємницького
бізнесу;
– формування чіткого механізму контролю та
відповідальності за ефективним використанням державних
коштів та майна;
– зведення до мінімуму готівкового обігу коштів шляхом
розширення сучасних електронних засобів розрахунків та
впровадження сучасних форм звітності, які дадуть змогу
забезпечити чіткий контроль за грошовим обігом;
– розроблення та впровадження системи економічних
засобів контролю за легалізацією коштів, здобутих злочинним
шляхом;
– розроблення та законодавчо врегулювання доступу
правоохоронних
органів
до
банківської
інформації
підприємницьких структур;
– розроблення та реалізація проекту Програми щодо
повернення в Україну валютних цінностей, які незаконно
перебувають за її межами;
– розроблення та запровадження економіко-правових
механізмів правомірного реагування на порушення ринкових
відносин, за відсутності яких використовуються кримінальні
засоби розв’язання конфліктів.
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Крім цього ефективна боротьба з проявами економічної
злочинності потребує не лише комплексного системного
підходу,
органічного
поєднання
профілактичних,
правоохоронних та репресивних заходів з боку держави, а і
чітко визначених пріоритетів та належного забезпечення:
економічного,
кадрово-професійного,
інформаційноаналітичного, науково-методичного, матеріально-технічного
тощо. Нехтування хоча б однією з цих складових, суттєво
знижує ефективність боротьби з економічною злочинністю в
державі.
Abstract:
У статті встановлено, що в сучасних умовах
турбулентності економічних процесів одним із найважливіших
важелів зміцнення економічної безпеки підприємств являється
активний вплив на ці процеси соціогуманітарного простору. В
контексті
посткризового
відновлення
запропоновано
організаційно-економічні засоби формування структурних
елементів розроблення багатовекторного механізму протидії
злочинності системи економічної безпеки підприємств в
умовах макроекономічної нестабільності.
Ключові слова: економічна безпека підприємств,
соціогуманітарний
простір,
соціогуманітарні
чинники,
злочинні групи, економічна злочинність, види деформацій,
багатовекторний механізм протидії злочинності.
Summary:
Socio knowledge in the context determining the value social security
and crime in anti business structure
The paper found that in today’s turbulent economic processes
one of the most important instruments to strengthen the economic
security of companies is active influence on these processes modern
social prorstoru. In the context of post-crisis recovery offered
organizational and economic means of forming the structural
elements in development of multi-vector mechanism for combating
crime system the economic security companies in terms of
macroeconomic instability.
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deformations, multi-vector mechanism for combating crime.
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Jaroslava Buherko

СТУДЕНТСЬКА МОЛОДЬ: ПРОБЛЕМИ ДУХОВНОЇ
КУЛЬТУРИ І ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
Постановка проблеми
Кожна епоха має свої ознаки, які стосуються державного
та суспільного ладу, культурних надбань, способу і стилю
життя. ХХІ століття ЮНЕСКО оголосило століттям освіти1,
визнаючи
важливість
останньої
у
формуванні
інтелектуального, гуманітарного та духовного потенціалу
нації. Освіта, як одна із соціальних підструктур суспільства і
його соціальний інститут, відображає стан самого суспільства і
водночас залежить від тих процесів, які відбуваються в ньому.
Відтак вона повинна ефективно реагувати на виклики
сучасності і готувати не лише компетентного фахівця, а й
особистість, здатну швидко осмислювати і долати проблемні
ситуації, усвідомлювати горизонти власного самотворення.
Аналіз останніх досліджень і публікацій
Розробці
принципово
нової
цілісної
соціальнофілософської концепції освіти як соціокультурного феномена
та світоглядно-методологічному осмисленні її ціннісного
потенціалу присвячені роботи Б. С. Гершунського, П. І.
Дроб’язка, І. А. Зязюна, М. С. Коноха, В. О. Огнев’юка, С. І.
Подмазіна, А. В. Фурмана. Проблема гуманізації освіти, яка
визначається необхідністю соціальної адаптації особистості та
її духовного зростання досліджувалася О. С. Газман, Є. В.
Бондаревською, І. Д. Бехом, В. П. Москальцем, В. А. Семиченко,
І. С. Якиманською. В сучасній психологічній літературі
достатній масив досліджень присвячений проблемі духовного
виховання особистості, розвитку її культури. Духовність як
Лучанінова О. П. Духовна культура студентів вищих навчальних закладів в
умовах соціально-гуманітарної кризи / О. П. Лучанінова // Вісник
Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Педагогіка і
психологія». 2015. - № 2 (10). – С. 18
1
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багатовимірну
систему
у
структурі
свідомості
та
самосвідомості, де віддзеркалюються найактуальніші морально
релевантні потреби, інтереси, погляди, ставлення особистості
розглядають М. Й. Боришевський, О. І. Климишин, М. В.
Савчин, С. О. Ставицька, Е. О. Помиткін. В переважній
більшості
зазначених
досліджень
духовний
розвиток
пов'язується з формуванням світогляду особистості. “Ядуховне” розглядається як складова структури особистості, яка
актуалізує основні смисли духовного порядку, пов’язані з
найважливішими
проблемами
людського
буття
–
призначенням, життям, смертю та вічністю, свободою та
відповідальністю, самовдосконаленням і найвищою духовною
самореалізацією. В останні роки збільшується кількість
публікацій, в яких духовність розглядається як одна з важливих
умов професійного розвитку особистості. Однак на сьогодні
відсутні чіткі концептуальні засади розуміння того, яким
чином відбувається актуалізація духовного потенціалу людини
та його реалізація в різних сферах її життєдіяльності. А тому
метою статті є проаналізувати специфічну роль вищої освіти
як чинника розвитку духовної культури особистості студента.
Виклад основного матеріалу
Сьогодні національна система освіти України зазнає
серйозних трансформацій. Йде пошук основних напрямків
перетворень в цій сфері з метою адаптування до світових
стандартів, проведення модернізації освітніх структур,
вдосконалення методик викладання, впровадження новітніх
технологій в навчальний процес. Разом з тим, сама освіта і
вища школа зокрема, відчувають вплив загальної кризи, яка
охопила основні виховні і соціальні інститути, – сім'ю, школу,
право, мораль, релігію, суспільні рухи, причому як в нашій
країні, так і в практично усіх розвинених країнах світу. Важливе
завдання сьогодення – створення ментально відповідної
(адекватної) системи національної освіти. Це можливе, на
думку проф. А. В. Фурмана, за такого розвитку державотворчих процесів в Україні, коли реформування освітньої
системи стратегічно, тактично і ситуативно буде спрямоване
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на трансформацію навчально-виховних закладів й освітніх
установ з фактора наукової інтелектуалізації суспільства в
повноправні соціально-культурні інституції, котрі професійно
займаються збереженням, збагаченням і розповсюдженням
прогресивних наукових знань, соціальних норм і духовно
естетичних цінностей2,3,4.
Досі панує думка, що вищий навчальний заклад
покликаний займатися передачею юному поколінню знань,
умінь та способів їх набуття. Однак це лише зовнішня сторона
навчання, тоді як справжній смисл освіти – це створення
особистісно-розвивальних
ситуацій,
що
забезпечують
становлення досвіду суб’єктивування, тобто вироблення свого
(особистісного) знання, власної думки, своєї концепції світу
(світогляду), свого стилю, власної структури різноманітних діянь.
Аналіз стану справ у сучасній освіті показує, що
традиційна освіта, на жаль, із цим завданням не справляється,
раціонально-технічне мислення, яке панує в освіті останні два
століття, веде до все більшої раціоналізації світогляду молодої
людини, втрати глибини душевних переживань, того, що
можна назвати почуттєвою атрофією. В результаті,
«раціоналістичний підхід, головна мета якого – зробити світ
зрозумілим і придатним до управління ним, не дає людині
нагоди чим-небудь захоплюватись. Людина раціоналістичного
типу дивиться на світ холодно, твердо, без пристрастей і
захоплення. Її цікавить лише те, як можна використати світ для
своїх потреб і успіху в житті»5. Дане явище особливо шкідливе
для формування професійної позиції майбутнього психолога.
А відтак проблема духовного супроводу в організації
2 Фурман А. В. Методологічний аналіз систем розвивального навчання / А. В.
Фурман // Педагогіка і психологія. – 1995. – № 1. – С.7–21.
3 Фурман А. В. Модульно-розвивальне навчання – система педагогічних
інновацій / А. В. Фурман // Педагогіка і психологія. – 1995. – № 3. – С.97–108
4 Фурман А. В. Організаційно-діяльнісні ігри у вищій школі : [монографія] /
А. В. Фурман, С. К. Шандрук. – Тернопіль: ТНЕУ, 2014. – 272 с.
5 Гуманістична психологія. Антологія: В3-х томах / Упорядники Г. Балл,
Р.Трач. – К.: Унів.вид-во ПУЛЬСАРИ, 2001. - Т.2. Психологія і духовність
(Світоглядні аспекти гуманістично зорієнтованих напрямів у сучасній
західній психології). – 2005. – С. 23.

171

навчального і виховного процесу становлення психологапрактика має особливе значення.
З переходом до постіндустріального суспільства проблеми
освіти набули особливої гостроти. Сьогодні все очевиднішим
стає те, що традиційне навчання, зорієнтоване на передавання
знань, умінь і навичок, не встигає за темпами їх нарощування.
Воно недостатньо розвиває здібності, необхідні випускникам
для того, щоб самостійно самовизначитися у світі, приймати
обґрунтовані рішення, бути активними і мобільними
суб'єктами професійного і культурного самотворення з
власними ціннісними орієнтирами.
Молодь, як суб’єкт історичного процесу, відіграє роль
прогресивного перетворювача суспільства. Тому проблема
організації освітньо-виховного процесу в вищій школи на
засадах духовності є вкрай важливою. Слід врахувати, що
студентський вік є періодом найбільш інтенсивного
формування особистості, розвитку професійного мислення й
самоствердження. У цей віковий період винятково інтенсивно
розгортається процес ціннісно-смислового самовизначення як
такої самоорганізації інтенційної психічної активності і
самоактивності молодої людини, котра виявляється в актах
смислоутворення, смислоусвідомлення та смислопобудови.
Підґрунтям зазначених процесів є самопобудова себе як
особистості, розгортання самопізнання, духовна робота над
собою, визначення меж своїх спроможностей6. Самореалізація
юні осмислено здійснюється на основі самоутвердження і
самопобудови.
Визначення
молодою
людиною
своїх
психологічних особливостей призводить до зміни внутрішньої
позиції, вироблення своєї нової ідентичності, прагнення до
самореалізації. На жаль, дане прагнення, як показують
результати обстежень, має недостатньо можливостей для
прояву і розвитку за умов традиційної освіти.
За твердженням А. Маслова, практично в кожній людині
закладений потяг до розвитку, до актуалізації людського
Ставицька С. О. Духовна самосвідомість особистості: становлення і
розвиток в юнацькому віці : [монографія] / Світлана Олексіївна Ставицька. К.
: НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011. – С.154.
6
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потенціалу, але лише небагатьом вдається реалізувати його,
тобто досягти точки самоідентичності, або самості чи повної
самоактуалізації. Одна з можливих причин цього – те, що А.
Маслов називає “комплексом Йони” – боязнь власної величі,
ухилення від свого призначення, втеча від власних талантів,
себто ухилення від зростання і розвитку. Існуюча практика
освіти побудована таким чином, що всі зазначені внутрішні
причини особистісного неуспіху мають сприятливе підґрунтя
для свого розвою. А тому в процесі підготовки студентів
важливе значення має створення особливого освітнього
простору, побудови освітньої діяльності як метадіяльності
особливого змісту, структури, формовиявлення, дієве
долучення студентів до освітнього процесу, що передбачає
розвиток у них рефлексивного мислення, оволодіння
способами саморегуляції, самовдосконалення, самовизначення,
а в підсумку – створення сприятливих умов для актуалізації
духовного потенціалу особистості.
Дослідження А. В. Фурмана показали, що оволодіння
людиною соціально-культурним досвідом у процесі життя
відбувається двома способами – через зовнішні впливи соціуму
на особистість (як організовані, так і ситуативні) і через
смислове занурення індивіда у власний ментальний досвід
(реально пережитий та ідеально осягнутий). У першому
випадку особа навчається на прикладах поведінки і діяльності
інших, у другому – на підвалинах власного матеріального і
духовного життя. Порівняння зазначених способів показує їх
відмінність у формоактивності. Так в основу першої стратегії
закладена зовні спричинена психічна активність, яка є
своєрідною реакцією на динамізм оточення, а основою другої є
самоактивність, яка зумовлена змінами у психологічній
організації внутрішнього світу індивіда. Наслідком першого
способу є «соціально задані межі психологічного розвитку
особистості-громадянина; другого – її саморозвиток, який не
має обмежень щодо продукування соціального таланту та
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розширення обріїв духовного самовдосконалення»7. Сучасна
освітня система невиправдано однобоко орієнтована на
перший спосіб опанування підростаючим поколінням
соціально культурним досвідом і фактично нівелює значний
розвивальний потенціал другого.
Національна Доктрина розвитку освіти в Україні ХХІ
століття містить принципову спрямованість на перехід до
нового типу гуманістично-рефлексивної освіти, в якій зростуть
самодостатність,
самостійність,
самосвідомість
суб’єктів
освітнього процесу, а зміст педагогічного процесу стає не
ціллю навчання і виховання, а лише матеріалом для виявлення
студентами і викладачами власної творчої унікальності як
суб’єктів розвитку культури.
Висока об'єктивна складність реалізації зазначеного
зумовлюється дією багатьох чинників на результат освітньої
діяльності.
Основними
причинами
труднощів
є
а)
різноманітність і складність взаємозв'язків освітніх процесів
вищої школи, б) їх складна ієрархічна структура, в) слабка
структурованість та суб'єктивна основа, оскільки основним
суб'єктом розглянутих процесів є людина, яка має природний
інтелект і здатна до самоорганізації й саморозвитку8. Одним із
напрямків реалізації поставлених в Доктрині завдань є
створення особливого духовно-культурного середовища, яке
розширює поле вияву внутрішньої свободи і самореалізації
особистості, піднімає рівень її внутрішньої культури і водночас
видозмінює спрямування, зміст, способи і характер
навчального процесу. Це забезпечує не тільки потенційну, а й
реальну відкритість як студентів так і викладачів новому
досвіду, поетапно формує їх творче пошукове ставлення до
світу і самого себе. Створення такого простору неможливе без
культивування рефлексійно інноваційних процесів у
Фурман А. В. Психокультура української ментальності : Наукове видання.
– Тернопіль: Економічна думка, 2002. – С. 8.
8 Раковський Х. В. Формування нової методологічної парадигми управління
освітою і наукою [Електронний ресурс] / Х. В. Раковський, Н. Х. Раковська, К.
О. Метешкін. – Режим доступу :
http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/ITZN/em8/content/08rhvmsa.htm
7
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мисленні, спілкуванні, діяльності, поведінці й учинках в усіх
учасників розвивально-освітньої взаємодії.
Співдіяльна і співтворча позиція учасників навчання, їхня
вчинково-психологічна рівність, особистісно-діяльний діалог
свідчать про створення особливого духовно-рефлексивного
простору, за якого відбувається взаємний саморозвиток і
викладачів, і студентів. Сутнісно сучасна модель вищої школи –
це модель рефлексивно-гуманної, культуротворчої освітньої
діяльності, яка через механізм системного впливу навчання
(оточення) на особистість, за допомогою проектування і
практикування такого складного явища як творення та системи
розвиткових дій-заходів у групі конструює простір вільного
творчого пошуку кожного співучасника. Вона забезпечує дію
головного
гуманістичного
принципу
співтворчості
–
взаємодоповнення
розвитку
повноти
(цілісності)
та
урізноманітнення (поліфонії) внутрішньої і зовнішньої сторін
життя кожного учасника навчальних взаємин.
Освітня діяльність у вищій школі здійснюється як
метадіяльність особливого змісту, структури, формовиявлення,
за якої учасники добувають, збагачують і поширюють наукові
знання, досконалі вміння, соціальні норми і культурні цінності
9. За таких умов відбувається відпрацювання навчальних умінь
і навичок, норм та еталонів діяльності. А найголовніше те, що
на перший план виходить проблема самовизначення студента в
освітньому процесі. Він стає суб'єктом власної діяльності під
час її закономірного поетапного ускладнення. Мисленнєва
активність розгортається на основі смислових установок, які
актуалізуються у зв'язку з розвитком мотивації в освітній
діяльності10. Тоді ціль останньої відділяється від її мотиву, що
спричинює
переживання
наступником
смислу
дії.
Безособистісні знання про світ, що інтегрують поняття, вміння,
Фурман А. В. Порівняння принципів і параметрів наукового проектування
традиційної та інноваційної системи освіти / Анатолій Фурман //
Психологія і суспільство. – 2008. – № 4. – С. 141.
10 Гуменюк О. Є. Теорія і методологія інноваційно-психологічного клімату
загальноосвітнього закладу : [монографія] / Оксана Євстахівна Гуменюк. –
Ялта–Тернопіль : Підручники і посібники, 2008. – С.202.
9
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дії, соціальні норми, ролі, цінності, вчинки усвідомлюються як
"значення для мене", привласнюються і набувають
особистісного смислу. Відтак смисл не існує у свідомості
студента в готовому вигляді, він є продуктом його особливої
внутрішньої активності, засобом якої є сам. Відображаючи
предмет у цій ролі, особа виявляє, пізнає його об'єктивні
властивості. До того часу, поки цей смисл предмета не
конкретизований у значеннях, не усвідомлений, він
виявляється в афективному ставленні до предмета, передусім у
його образі і певному "баченні", чим і регулюється
мисленнєвий процес. Усвідомлення смислу зумовлює
виникнення цілі – усвідомленого образу того, що людина хоче
зробити, тобто майбутнього результату дії, а рефлексія дає
змогу оцінити місце даного фрагмента знань у цілісній системі
власного досвіду студента, висвітлити перспективи його
зростання у просторі соціо-культурних взаємостосунків.
Студент, котрий набуває такої властивості, починає
проявляти інтелектуальну ініціативу у ситуаціях відсутності
завдань і контролю з боку педагога. Він не боїться негативної
оцінки, а з власного бажання, задовольняючи свої потреби у
розв'язанні освітніх задач, шукає і знаходить власні правила
поведінки, діяння, спілкування. У будь-якому разі це ставить
наступника у позицію не лише суб'єкта учіння, а й
повноцінної особистості, котра дієво причетна до освітнього
нормотворення, самокорегує норми та стандарти своєї
навчальної взаємодії.
В особистісному аспекті освіта реалізується не лише
шляхом
функціонального
долучення
наступника
до
організованого навчального процесу, а й завдяки формуванню
внутрішньої особистісної позиції, яка забезпечує наступність
освітньої підготовки у його внутрішньому світі. Умови
рефлексивно-інноваційного довкілля дозволяють студентам
оцінити власну особистість і смисл освітнього процесу для себе
через формат самовизначення, співвідношення діяльності, яку
здійснюють, і здатності виконати її самостійно.
Це відбувається завдяки ціннісно-смисловому процесу
міжсуб’єктного спілкування педагога і вихованців в ході
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спільної освітньої діяльності. У навчальній взаємодії виникає
новий досвід спілкування та діяльності, що значною мірою
відбувається завдяки сформованій у викладача смисловій
установці
на
долучення
студентів
до
ситуативних
розвивальних взаємостосунків на засадах співавторства у
здійсненні освітнього процесу, в якому має місце взаємна
самозміна його суб’єктів-учасників. Така загальна установка
реалізується через три конкретні «фасилітативні» установки,
які обгрунтував К.Роджерс: а) конгруентність (природність,
щирість), б) апріорне і безумовне прийняття особистості, в)
емпатія. Очевидно, що оцінювання і самооцінювання власних
досягнень, паритетне співробітництво, співтворчість учасників
навчання, емпатійне розуміння – це ті фасилітативні
установки, котрі є аксіологічними для вищої школи. Таким
чином знімається одна із проблем вищої школи, коли студент
не просто не відчуває зацікавленості до навчальних дисциплін,
а й не має інтересу до себе як до особистості, тому що у своїх
щоденних навчальних досягненнях є звичайним, буденним
виконавцем доручень педагогів. У розвитково зорієнтованій
освіті навчальна діяльність осмислюється студентом як засіб
самовизначення, як низка великих і малих, але завжди
унікальних і неповторних подій, головна з яких – відкриття
самого себе і своїх можливостей11.
Іншою важливою умовою актуалізації духовного
потенціалу майбутнього фахівця є створення особливого
освітнього середовища як сукупності умов, які впливають на
формування і функціонування людини в суспільстві, на
предметне
і
внутрішнє
наповнення
особистості,
на
різноплановий розвиток її здібностей, потреб, інтересів,
свідомості. Розрізняють «освітнє середовище», «освітній
простір» і «освітня система». Попри схожість в назві ці поняття
не тотожні. Освітнім простором є набір умов, чинників, які
певним чином зв'язані між собою і впливають на освіту людини.
Він може існувати як певна абстрактна система незалежно від
Кудрявцев В. Т. Предпосылки личностного роста в развивающем
образовании / В.Т.Кудрявцев, Г.К.Уразалиева // Вопросы психологии. – 2005.
– № 4. – С. 59.
11
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того, хто навчається. Якщо загалом поняття простору пов’язане
із взаємним розташуванням одночасно співіснуючих об'єктів, то
коли мова йде про освітній простір, мається на увазі набір
певним чином пов'язаних між собою умов, які впливають на
освіту людини. Тому змістово поняття освітнього простору не
включає в себе наявність тих, хто навчається і може існувати і
незалежно від них.
Поняття освітнє середовище також відображає взаємозв'язок
умов, які забезпечують формування людини. Однак в цьому
випадку передбачається присутність учня чи студента в
освітньому середовищі та їх взаємовплив і взаємодія із
середовищем. Очевидна відповідність зазначеного поняття ідеї
ментально зорієнтованої освіти, яка акцентує зверненість
освітнього процесу до глибинних потреб людини, врахування як
впливу умов освіти на учнів (студентів), так і зворотного впливу.
Саме цей зворотний вплив фактично і задає спрямованість
певному типу освітнього середовища через включення
значущих для людини знань і використання комфортних, таких,
що приймаються слухачами, технологій навчання.
Важливою тенденцією в освіті протягом двох останніх
десятиріч простежується характерна для всієї Західної Європи,
в тому числі й України, тенденція до посилення інноваційності
у сфері підготовки фахівця, яка передбачає створення для
студентів можливостей займати активну позицію у
навчальному процесі, освоювати новий досвід на основі
цілеспрямованого формування творчого і критичного
мислення, рефлексії та саморефлексії. Таким чином знімається
одна із проблем вищої школи, коли студент не просто не
відчуває зацікавленості до навчальних дисциплін, а й не має
інтересу до себе як до особистості, тому що у своїх щоденних
навчальних досягненнях є звичайним, буденним виконавцем
доручень педагогів. У рефлексивно зорієнтованій освіті
навчальна діяльність осмислюється студентом як засіб
самовизначення, як низка великих і малих, але завжди
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унікальних і неповторних подій, головна з яких – відкриття
самого себе і своїх можливостей12.
Процес духовного розвитку особистості, активізації її
духовного “Я” невід’ємно пов’язаний з упорядкуванням
ідеалів, цінностей та смислів. Досягнення гармонії в ціннісносмисловій сфері особистості є важливим результатом процесу
духовного розвитку, який не позбавлений криз і протиріч.
Духовний розвиток, на думку Е. О. Помиткіна, з одного боку,
виходить за межі індивідуального, підносить людину до
трансперсональних переживань, а з іншого – через
саморефлексію спрямовує її у глибини власного внутрішнього
світу. На відміну від психологічного розвитку, він більшою
мірою зосереджений на самосвідомості, життєвих позиціях,
ціннісних орієнтаціях, зумовлений не тільки соціалізацією і
вихованням людини, але й активізацією її духовного “Я”, яке
може вступати у протиріччя з “Я” соціальним та “Я”
біологічним (природним). А тому духовний розвиток
дослідник розглядає як вершинну складову особистісного
зростання, як процес, що набуває ознак саморозвитку13.
Зростання активності духовного “Я” спонукає особистість
студента до духовно спрямованої поведінки, вищим проявом
якої є вчинок-служіння (І.Д.Бех)14 і через серію таких вчинків,
об’єднаних духовними мотивами, метою та результатами,
трансформується в духовно спрямовану діяльність, яка
виступає умовою духовної самореалізації особистості та має на
меті збагачення духовних надбань людства.
На жаль доводиться констатувати, що в сучасних
соціально-економічних умовах традиційні освітні установи не
завжди здатні узяти на себе функцію організації
індивідуальної траєкторії розвитку особистості вихованців,
Фурман А. В. Теорія навчальних проблемних ситуацій: психологодидактичний аспект / А. В. Фурман. – Тернопіль: Астон, 2007. – 164 с.
13 Помиткін Е. О. Психологічні закономірності та механізми духовного розвитку
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розвитку їхніх духовних якостей. Необхідний пошук нових
психологічних
підходів
і
педагогічних
технологій,
орієнтованих на розвиток духовності особистості студента,
формування психологічної готовності його до реалізації
системи духовних цінностей, свого духовного призначення
(вищих сенсів життя, духовного Я).
Для цього потрібно, щоб спільна освітня діяльність
педагога і вихованців набувала рис ціннісно-смислового
процесу міжсуб'єктного спілкування, коли у викладача
сформована смислова установка на залучення студентів до
ситуативних
розвиваючих
взаємин
на
принципах
співавторства в здійсненні освітнього процесу. Така паритетна
співпраця, співтворчість учасників навчання, сприяє тому, що
студент не стає суб'єктом навчання, а вже є ним як носій
суб'єктного досвіду. Відбувається «зустріч» заданого з вже
наявним суб'єктним досвідом студента і тому актуалізуються
процеси збагачення, культивування знань, а не просто їх
породження або засвоєння. В цьому випадку навчання – не
безпристрасне пізнання, а суб'єктно значуще осягнення світу,
яке наповнене особистими сенсами, цінностями, відносинами,
Тоді розгортається робота по усвідомленню студентом світу і
себе самого, яка викликає виникнення певного набору
духовних цінностей.
Духовний
розвиток
студентів
неможливий
без
привласнення ними загальнолюдських цінностей. Спільна
освітня діяльність педагога і студентів, яка побудована як
ціннісно-смисловий процес міжсуб'єктного спілкування,
сприяє активному, творчому, свідомому відношенню студентів
до дійсності і робить можливим їх духовне зростання через
залучення до соціокультурних зв'язків і відносин, освоєння
соціальних норм паритетної співтворчої діяльності, оволодіння
ціннісними уявленнями і сформованістю ціннісного і
відповідального відношення до власної життєдіяльності.
Висновки та перспективи подальших досліджень
1. Студентський вік є періодом найбільш інтенсивного
формування особистості, розвитку професійного мислення й
180

самоствердження. У цей віковий період винятково інтенсивно
розгортається процес ціннісно-смислового самовизначення, що
призводить до зміни внутрішньої позиції, вироблення своєї
нової ідентичності, прагнення до самореалізації.
2. Важливим завданням вищої школи є створення особливого духовно-культурного середовища, яке розширює поле
вияву внутрішньої свободи і самореалізації особистості, піднімає рівень її внутрішньої культури і водночас видозмінює
спрямування, зміст, способи і характер навчального процесу.
Це забезпечує не тільки потенційну, а й реальну відкритість як
студентів так і викладачів новому досвіду, поетапно формує їх
творче пошукове ставлення до світу і самого себе.
3. Процес особистісного зростання студентів, активізації
їх духовного потенціалу пов’язаний з гармонізацією ціннісносмислової сфери особистості. Зростання активності духовного
“Я” спонукає особистість студента до духовно спрямованої
поведінки, вищим проявом якої є вчинок-служіння і через серію таких вчинків, об’єднаних духовними мотивами, метою та
результатами, трансформується в духовно спрямовану діяльність, яка виступає умовою духовної самореалізації особистості
та має на меті збагачення духовних надбань людства.
4. Подальшого дослідження потребує аналіз психологопедагогічних умов і чинників розвитку духовного потенціалу
студентської молоді, вивчення механізмів його актуалізації.
Abstract:
У статті розкриваються інноваційні особливості підготовки сучасного фахівця як компетентної і високодуховної особистості. Показано, що створення особливого духовнокультурного середовища навчального закладу розширює поле
вияву внутрішньої свободи і самореалізації особистості, піднімає рівень її духовної культури і водночас видозмінює спрямування, зміст, способи і характер освітнього процесу.
Ключові слова: ціннісно-смислове самовизначення, духовно-культурне середовище, освітня діяльність, вища школа,
особистісна позиція
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Summary:
Student young: the spiritual culture and professional training problems
In article modern trends in education is examined aimed at
transformation the higher education institutions from the society
science intellectualization factor to fledged social cultural institutions
that deal with keeping, multiplying, and spreading of the progressive
scientific knowledge, social norms, and spiritual aesthetic values. The
educational activity in higher school is analyzed as meta-activity of
special meaning, structure, form-showing. Due it the participants discover, assimilate, and concentrate the scientific knowledge, advanced
skills, social norms, and cultural spiritual values.
It is shown that student age is the age of the most intensive
personal forming, professional thinking development, and affirmation. During this time the value-sense self-determination process
perform extremely rapidly that leads to changing of the internal
position, creating of own new identity, desire for self-realization.
Individual self-construction, self-knowledge processes, spiritual
work on themselves, actualization of own potential are basic for
mentioned higher processes.
The student personal growing process is investigated as their
spiritual potential activation that is connected with harmonization
of the value-sense personal sphere. It is stated that creating of the
special spiritual cultural environment is the important task of education. This environment expands the area of internal liberty manifestation and personal self-realization, raises his culture level, and
simultaneously modifies direction, content, manners, and characters of the educational process. It provides not only potential but
also real possibility of students as well as teachers to accept new
experience, and gradually forms their creative search relation to the
world and to themselves.
The student spiritual development is shown to be impossible
without appropriation by them human values. The acquirement by
social cultural values is carried out by two ways: owing to external
influence of the society to individual (organized as well as situational) and due to personal meaning diving into own mental experience (real and ideal). The last one is especially important in the
innovative type educational activity. Collective educational activity
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of the teachers and students, built as value-sense betweensubjective communication process, promotes to active, creative,
conscious relation to reality and enables their spiritual growing due
to involvement in the social cultural relations, exploration of the
parity activity social norms, acquirement by value concepts, and
forming value and responsible attitude to own life activity.
Keywords: value-sense self-identification, spiritual cultural
environment, educational activity, higher school, personal position.
Abstract:
У статті розкриваються сучасні тенденції освіти, спрямовані на трансформацію вищих навчальних закладів з фактора
наукової інтелектуалізації суспільства в повноправних соціально-культурних інституцій, котрі професійно займаються збереженням, збагаченням і розповсюдженням прогресивних
наукових знань, соціальних норм і духовно естетичних цінностей. Проаналізована освітня діяльність у вищій школі як метадіяльність особливого змісту, структури, формовиявлення, за
якої учасники добувають, присвоюють і збагачують наукові
знання, досконалі вміння, соціальні норми і культурно-духовні
цінності.
Показано, що студентський вік є періодом найбільш інтенсивного формування особистості, розвитку професійного
мислення й самоствердження. У цей віковий період винятково
інтенсивно розгортається процес ціннісно-смислового самовизначення, що призводить до зміни внутрішньої позиції, вироблення своєї нової ідентичності, прагнення до самореалізації.
Підґрунтям зазначених процесів є самопобудова себе як особистості, розгортання процесів самопізнання, духовна робота
над собою, актуалізація своїх потенційних можливостей. Розглянуто процес особистісного зростання студентів як активізацію їх духовного потенціалу, що пов’язано з гармонізацією
ціннісно-смислової сфери особистості.
Зазначено, що важливим завданням освіти є створення
особливого духовно-культурного середовища, яке розширює
поле вияву внутрішньої свободи і самореалізації особистості,
піднімає рівень її внутрішньої культури і водночас видозмінює
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спрямування, зміст, способи і характер навчального процесу.
Це забезпечує не тільки потенційну, а й реальну відкритість як
студентів так і викладачів новому досвіду, поетапно формує їх
творче пошукове ставлення до світу і самого себе.
Показано, що духовний розвиток студентів неможливий
без привласнення ними загальнолюдських цінностей.
Оволодіння
соціально-культурним
відбувається
двома
способами – через зовнішні впливи соціуму на особистість (як
організовані, так і ситуативні) і через смислове занурення
індивіда у власний ментальний досвід (реально пережитий та
ідеально осягнутий). Саме останній є особливо важливим в
освітній діяльності інноваційного типу. Спільна освітня
діяльність педагога і студентів, яка побудована як ціннісносмисловий процес міжсуб'єктного спілкування, сприяє
активному, творчому, свідомому відношенню студентів до
дійсності і робить можливим їх духовне зростання через
залучення до соціокультурних зв'язків і відносин, освоєння
соціальних норм паритетної співтворчої діяльності, оволодіння
ціннісними уявленнями і сформованістю ціннісного і
відповідального відношення до власної життєдіяльності.
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Olga Shayuk

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ РЕФЛЕКСИВНОГО КОМПОНЕНТА ТОЛЕРАНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ
Постановка проблеми
Сьогодення яскраво засвідчує те, що людство вступило в
нову фазу свого існування, характерними особливостями якої є
різке розширення і ускладнення взаємозв’язків та взаємозалежностей людей, держав і націй. Такий перебіг подій, безумовно, актуалізує проблему толерантності і активізує її як
соціально-політичний імператив. А тому принципи толерантної поведінки повинні пронизувати всі рівні відносин між
людьми – від міжрасових до міжособистісних. Однак широке
поширення толерантності у суспільстві неможливе без появи
нової форми свідомості. Перед людством стоїть грандіозна
робота із формування нової форми свідомості, здатної обґрунтувати толерантність як засадничу цінність сучасної культури,
як усвідомлену, осмислену і відповідальну життєву позицію,
реалізація якої в кожній окремій ситуації має певний смисл і
вимагає від особистості благодатного пошуку смислу і прийняття людського світу як рівноправного.
Аналіз останніх досліджень і публікацій
Тема толерантності активно обговорюється в найрізноманітніших
аспектах:
державно-правовому,
етикофілософському,
політико-ідеологічному,
психологопедагогічному, соціологічному та інших. Проте така різноаспектність зумовлює немало складнощів та й протиріч у її розумінні: з одного боку, вчені погоджуються, що толерантність є
чеснотою, цінність якої заперечити важко, з іншого – дискусії
ведуться з приводу меж толерантності – на скільки, і в яких
ситуаціях толерантність має бути присутня та чи є в неї ліміти,
також неодностайність проглядається в обґрунтуванні заснов-
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ків, передумов, чинників та механізмів дії-перебігу цього ковітального явища.
Нами проведено низку теоретичних і прикладних пошукувань на предмет аналізу механізмів, які сприяють чи перешкоджають становленню толерантної свідомості123, а також
з’ясування психологічних особливостей покомпонентного
формування толерантності як інтегральної психологічної риси
особистості4. Окремі напрацювання лягли в основу створення
проф. Фурманом А. В. комплексного наукового проекту під
назвою «Ґенеза толерантності: витоки, реалії та перспективи
українотворення»5. Наразі деталізуємо сутність та специфіку
становлення рефлексивного складника толерантності студентства як окремої вікової категорії.
Мета статті: на основі теоретичного аналізу і отриманих
експериментальних даних визначити змістову специфіку і
психологічні особливості формування рефлексивного компонента толерантності у студентів-економістів.
Виклад основного матеріалу
Засаднича передумова того, щоб людина почала взаємодіяти з іншими з позиції толерантності, полягає в тому, щоби
остання стала суб’єктивно значущою рисою, набула особис1 Фурман А. В., Шаюк О. Я. Толерантність як предмет онтофеноменологічного
дискурсу / А. В. Фурман, О. Я. Шаюк // Психологія і суспільство. – 2015. – № 3. –
С. 31-61
2 Шаюк О. Я. Особливості психологічної структури толерантності
майбутніх економістів / О. Я. Шаюк // Психологія і суспільство / гол. ред.
А. Фурман. – 2011. – № 3. – С. 28–65.
3
Шаюк О. Я. Психологічні особливості формування професійної
толерантності у майбутніх економістів : дис. на здобуття вчен. ступеня канд.
психол. наук: спец. 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія» / Ольга
Ярославівна Шаюк. – Хмельницький, 2012. – 215 с.
4
Шаюк О. Я. Психологічні особливості формування професійної
толерантності у майбутніх економістів : дис. на здобуття вчен. ступеня канд.
психол. наук: спец. 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія» / Ольга
Ярославівна Шаюк. – Хмельницький, 2012. – 215 с.
5 Фурман А. В. Генеза толерантності та перспективи українотворення
(комплексний проект) / А.В. Фурман // Психологія і суспільство. – 2013. – №
1. – С. 6-20.
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тісного смислу. Внутрішня організація такого смислу становить
індивідуалізоване відображення дійсного ставлення особистості
до тих об’єктів, задля яких розгортається її діяльність, і котре є
усвідомлене як «значення-для-мене» привласнюваних нею безособових знань про світ, до яких входять поняття, вміння, дії і
вчинки, соціальні норми, ролі, цінності та ідеали6.
Особистісне осмислення толерантності має низку особливостей, серед яких центральною є його спричинення від місця
людини у системі суспільних відносин, а отже і від її соціальних позицій, ролей, функцій. За О. М. Леонтьєвим, «особистісні смисли, як і чуттєва тканина свідомості, не мають свого
«індивідуального», «не психологічного» існування. Якщо зовнішня чутливість обіймає у свідомості суб’єкта значення із
реальністю об’єктивного світу, то особистісний смисл пов’язує
їх з дійсністю його життя у цьому світі, з його мотивами, а тому
будь-який самосформований особистісний смисл створює пристрасність людської свідомості7 і завжди характеризується
суб’єктивністю, психодуховною змістовністю, що значуще для
становлення толерантності як інтегральної особистісної риси.
У контексті вищезазначеного смисл – це результат відображення людиною як суб’єктом життєдіяльності актуальних
відносин, які існують між ним і тими упредметненнями, на
котрі його дії спрямовані як на безпосередню мету. Саме співвідношення мотиву і мети породжує особистісний смисл й у
такий спосіб задає певний психозмістовий формат внутрішньої
толерантності особи. Причому смислотворча функція у цьому
форматуванні толерантності належить мотиву. Воднораз у
змінних рамках діяльно насиченої свідомості смисл вступає у
динамічне відношення з іншими його складовими, зокрема із
значеннями, виражаючись через наслідки, та із рефлексією як
самоусвідомленням мети, засобів, процесу і результатів осмисленого миследіяння.

Словарь практического психолога / Сост. С. Ю. Головин. – Минск :
Харвист, 1997. – 800 с.
7 Леонтьев А. Н. Проблемы развития психики / Алексей Николаевич
Леонтьев. – М. : МГУ, 1981. – 584 с.
6
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Важливо, що людина має справу не з одним смислом, а зі
складною ієрархією динамічних смислових систем, котра психологічно організована порівнево – нульовий рівень, це той, до
якого належать суто прагматичні, ситуаційні смисли, котрі
визначаються предметною логікою досягнення мети за даних
конкретних умов; такий смисл не є особистісним, а пов’язаний
із ситуацією і виконує регулятивну роль у її усвідомленні; на
цьому рівні толерантність також повно залежатиме від ситуаційного фактора, є тимчасовою, змінною.
Перший рівень особистісно-смислової сфери характеризується егоцентричністю, коли головним вважається зручність, особиста вигода, престиж, соціальний успіх тощо; тому
інші люди стають залежними від цих відносин, розглядаються
як такі, що допомагають (вигідні, «хороші») або перешкоджають (невигідні, «погані») досягненню певної мети; звідси
цілком слушно говорити про егоїстично зорієнтовану толерантність, що обмежується внутрішніми рамками індивідуального Я людини.
Другий рівень смислопродукування – групоцентричний,
де визначальним смисловим моментом є ставлення до реальності, у тому числі й до інших людей; при цьому наповнення
такого ставлення значною мірою залежатиме від того, чи є
інший членом «своєї», знайомої, або «чужої» групи; власне на
цьому рівні наявні підстави констатувати толерантністьтерпимість як таку, хоча ще не повно згармонізовану та психодуховно освітлену.
Третій рівень смислотворення охоплює колективну, суспільну і загальнолюдську (суто моральну) смислові орієнтації у
взаємодоповненні і цілісності; його доречно назвати просоціальним або вершинним, на якому смислова особистісна спрямованість відрізняється внутрішньо багатою смислоактивністю людини, котра створює такі цілі, способи, засоби і
результати життєдіяльності, які приносять однакове благо
іншим; очевидно, що й толерантність тут набуває своєї розвитково-гуманістичної довершеності та досконалості.
Психологічною основою для аналізу рефлексивного компонента толерантності є виокремлені Д. О. Леонтьєвим про189

цеси смислоутворення, смислоусвідомлення і смислопобудови8. З огляду на те, що особистість – не стільки закінчений продукт, скільки процес9, то цілком слушно прийняти
справедливість тези, що мінливість, динамічність закладені й у
природу смислових структур і рефлексивних систем. При
цьому смислоутворення полягає у розширенні смислових горизонтів на нові об’єкти і породження нових похідних смислових структур; смислоусвідомлення – у встановленні контекстів
і смислових зв’язків, які допомагають вирішити завдання на
осмислення суб’єктів, явищ, дій; смислопобудова – у змістовій
переорієнтації життєвих відносин і смислових структур, у яких
ці відносини заломлюються та видозмінюються.
З іншого боку, динаміка смислоутворення – це перетворена форма життєвих відносин людини, котра головно визначається структурами людської діяльності і свідомості, у функціонування яких входять найрізноманітніші форми повсякденного практикування, коли вони приймають форму психосмислових утворень10. Динамічність цих утворень пов’язана зі
складною регуляцією життєдіяльності суб’єкта на фоні мінливих ситуаційних умов. Це сутнісно характеризуватиме розвиток особистості – помірний, рівномірний чи стрибкоподібний, кризовий, а відтак визначатиме спосіб її толерантно зорієнтованого існування.
Зважаючи на наявність «великої» і «малої» динаміки розвитку смислових утворень і на психологічні особливості перебігу толерантності, є підстави розрізняти процеси зародження
і процеси перетворення, або збагачення смислово-толерантних
утворень особистості під час життєвого шляху, в ході зміни
різних видів діяльності. Тоді «малою» динамікою розвитку наз8 Леонтьев Д. А. Динамика смысловых процессов / Д. А. Леонтьев //
Психологический журнал / глав. Редактор А. В. Брушлинский. – 1997. – Т.
18, №6. – С. 13–27
9 Будинайте Г. Л. Личностные ценности и личностные предпочтеия субъекта
/ Г. Л. Будинайте, Т. В. Корнилова // Вопросы психологии / глав. редактор
Е. Щедрина – 1993. – Т.14. – № 5. – С. 99–105
10 Леонтьев Д. А. Динамика смысловых процессов / Д. А. Леонтьев //
Психологический журнал / глав. Редактор А. В. Брушлинский. – 1997. – Т.
18, №6. – С. 13–27

190

ваних утворень буде їх трансформація у лоні перебігу тієї чи
іншої окремої діяльності, що має виняткове значення для аналізу рефлексивного компонента толерантності як механізму
ситуативно сричиненого розвитку самосвідомості особистості.
Отже, смислоутворення в контексті толерантного ставлення людини до світу – це процес поширення психосмислової
дії від провідних смислових структур на окремі, периферійні,
похідні в конкретній ситуації соціальної взаємодії. Сюди належать й упредметнення актуальних потреб, у результаті якого
предмет стає мотивом діяльності, набуваючи при цьому відповідного смислового образу, а процеси ситуативного розвитку
мотивації зумовлюють формування системи смислової регуляції діяльності. Саме так збагачується свідомість особистісним
смисловим змістом, деталізуючи й довершуючи образ світу, в
тому числі й цілепокладальною та задачною організацією здійснюваної діяльності. Крім того, навіть за локального смислопородження толерантних ставлень є варіанти його уможливлення: джерелом ситуативних смислів у поточних діяннях
можуть виступати як мотиви, так і інші смислові структури –
диспозиції (які виявляються в ефектах консервації стійкого
смислового ставлення) і суто смислові конструкти (приписування життєвого смислу об’єкту чи явищу, що є носієм значущих рис).
Отож, відмінною рисою смислоутворення толерантних
горизонтів свідомого Я є те, що в ньому не відбувається змістової трансформації смислів, а має місце зміна їхнього вияву.
Тому реально наявне лише розширення мережі смислових
зв’язків шляхом задіяння до неї інших складових, характеристик, елементів свідомості та самосвідомості. Нерідко результатом смислоутворення стає те, що смислова структура,
набуваючи стійкості, «переростає» своє вихідне місце в діяльності, після чого постає в іншій якості. Таким прикладом є відомий феномен «зсуву мотиву на ціль» О. М. Леонтьєва, передумова виникнення якого полягає в набутті ціллю смислового
змісту, достатнього для того, щоб вона могла самостійно ініціювати діяльність, стаючи у підсумку мотивом. Відтак толерантність розвивається через трансформацію самих смислових
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структур – через їх зростання, розвиток та перехід у нову якість, підкріплюючись при цьому процесами смислоутворення і
самоусвідомлення (рефлексування).
Смислоусвідомлення як різновид динаміки розвитку смислових процесів первинно породжується спрямованою на актуалізовані смисли роботою свідомості. Розрізняють процеси
усвідомлення: а) смислових структур; б) смислових зв’язків.
Перші пов’язані із функціонуванням інтроспекції, результатом
якої є констатація суб’єктом присутності у психорегуляційній
сфері життєдіяльності окремих смислових структур (мотивів,
диспозицій і т. д.), які так чи інакше істотно впливають на його
повсякденні діяння. Усвідомлення наявності певних внутрішніх регуляторів, у тому числі й толерантного ставлення, дозволяє особистості відкрити потенційні можливості для свідомої
перебудови свого відношення до явищ та подій буденності,
включаючи ситуації толерантності/інтолерантності.
Натомість процес усвідомлення смислових зв’язків у контексті розвитку терпимості являє собою рефлексивну роботу
свідомості. О. М. Леонтьєв у зв’язку з цим писав, що свідомість
організовується, формується у результаті вирішення двох завдань: 1) завдання пізнання реальності (що це є?); 2) завдання на
смисл, на його відкриття (що це є для мене ?)11. В останньому
випадку мовиться про завдання визначення місця об’єкта чи
явища у його життєдіяльності. Усвідомлювати явища і події –
означає подумки включити їх у зв’язки об’єктивного світу,
бачити і сприймати їх у цих зв’язках12. І, крім того, бачити їх
унікальне, виняткове і воднораз об’єктивне місце у власному
життєпотоці повсякдення. У будь-якому разі усвідомлення
смислів здійснюється завдяки спрямованій рефлексії суб’єктом
своїх відносин із світом, ставлень до навколишніх. Смислоутворення й самоусвідомлення – це процеси самоспрямованого
розвитку смислової структури особистості, що зачіпають перетворення її глибинних самісних структур, спричиняють внуЛеонтьев А. Н. Проблемы развития психики / Алексей Николаевич
Леонтьев. – М. : МГУ, 1981. – 584 с.
12 Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии / С. Л. Рубинштейн. – Спб :
Питер, 2000. – 712 с.
11
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трішні розподіл та оршанізацію смислопобудови і саморефлексії. Останні уможливлюють «особливий рух-поступ свідомості», розширення горизонтів самосвідомості, впорядковування відносин особистості зі світом і з самою собою, у
тому числі й самотворення індивідуалізованого Я і Я-концепції
як центральної ланки самосвідомості.
Матеріалом для виявлення смислопороджувальних можливостей людини, які забезпечують рефлексивний процес –
осмислення, переосмислення і дієве перетворення дійсності,
служить індивідуальний досвід особи. «Рефлексуюча людина»,
на відміну від чуттєвої, діючої, думаючої, дивиться на свої відчуття, пізнання, дії у цьому чуттєвому світі, дивиться на себе як
таку, котра відчуває та рефлексує, на засади, засоби і способи
цієї своєї діяльності.
Важлива передумова саморозвитку особистості – вміння
переосмислити досвід своєї діяльності. Розвиток рефлексивних
здібностей утворює підґрунтя для продуктивного мислення,
панорамного світогляду, системи гуманних цінностей, а у перспективі – глибинних особистісних структур – архістереотипів.
Вочевидь зрозуміло, що подекуди власний досвід особи може
перешкоджати розвитку її творчого потенціалу. Засвоєні схеми
мислення і закріплені взірці діяльності мають тенденцію відтворюватись, а тому спостерігається скутість людини освоєним
способом, механічне наслідування вже наявного знання. Щоб
вийти із цієї ситуації, потрібно немов піднятися над своїм знанням, зробити його об’єктом власного розгляду, критичної
рефлексії. Коли людини усвідомлює зміст і способи здійснення
своїх дій, то вона у ставленні до них стає вільною, а відтак може
змінювати, вдосконалювати, переосмислювати і перетворювати власний досвід життєзреалізування. Це, зі свого боку,
передбачає вироблення зовнішньої позиції у погляді на саму
себе, усвідомлення своїх норм, вихідних абстракцій, категорій
мислення, на експлікацію еталонів оцінки і контролю дій, виділення орієнтирів та інваріантів діяльності духовного пошуку
сенсозначеннєвих станів. Така позиція дозволяє реорганізувати
наявний досвід, який стає животворним матеріалом для вияву
смислопороджувальних можливостей й змістовно забезпечує
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рефлексивний процес осмислення, переосмислення і дієвого
перетворення найближчого довкілля. Тоді виникає відчуття
наповненості новими смислами, а зміст минулого досвіду виявляється непересічною передумовою спроможності втілювати
актуально осягнуті смисли життя.
Культивування у собі саморозвивальної системи цінностей, коли відбувається саморух смислів та їх самопородження,
підносить особу до вершин унікальної самості та психокультурної самобутності. Людина наближається до тієї межі
самоактуалізаії, яка для неї є гранично можливою у конкретному хронотопі ситуації. У такий спосіб вона дістає можливість самостійно вибирати і розвивати ціннісну систему координат свого життя і відносно неї вибудувати свою життєву
траєкторію. Вершинний рівень – внутрішнє налаштування на
духовне осягнення сенсу власного життя, тобто метаінтеграція
найвищого багатомодальнісного ґатунку, котра характеризує
особистість як повноцінного універсума.
Рефлексивність є однією з головних засад інформаційної
безпеки людини, яку визначають як стан захищеності від дій,
котрі здатні проти волі і бажання змінити її психічний стан і
психодуховні характеристики, модифікувати поведінку й обмежити свободу вибору. Саме вона може знизити ризик порушення інформаційної взаємодії людини із середовищем, оскільки відповідає за критичну оцінку інформації і трансформацію поведінки у здобуванні нового знання.
Розвиток рефлексивності сприятиме усуненню психологічних бар’єрів і блоків, а також буде допомагати людині у
процесі «виведення самої себе в реальність буття» (за Д. О.
Леонтьєвим). Тому рефлексивність не орієнтує особистість на
конкретні соціальні еталони, а вчить її шукати або самостійно
формувати власні життєві взірці. Рефлексивна позиція дозволяє побачити логіку пізнання світу у певному сутнісному саморозгортанні, а ставлення до інтенційних об’єктів (з погляду
цінностей та смислів, які є суб’єктивними засадами та мотивами) характеризує перехід до нової фази соціального розуміння
– духовної, яка ґрунтується на переважанні емоційно-вольових
та антицепуюче-креативних процесів. Духовне вивільнення
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людини від деструктивних обмежень та впливів довкілля сприяє самореалізації особистості, поступовому духовному розкріпаченню, звільненню від диктату середовища і водночас
більш чи менш добровільному перенесенні на себе відповідальності за власне життя, у том числі й психодуховне, за свій
життєвий успіх та можливість реалізувати віднайдений для
себе смисл13 14.
Отже, наявність рефлексивного компонента толерантності означає здатність особистості до перебудови неадекватних установок, ставлень, конструктів і водночас спроможність до соціально унормованої поведінки і гуманних учинків. Для підтвердження результатів теоретичного вивчення
проблеми
толерантності
було
проведено
емпіричне
дослідження особливостей її покомпонентного формування у
майбутніх економістів15.
Для вивчення рефлексивного компонента толерантності
нами використана діагностична методика «Визначення
індивідуальної міри вияву рефлексивності» А. Карпова-В.
Пономарьової, яка базуються на врахуванні різноманітності
підходів, способів, стратегій, розробок проблематики рефлексії
і на багатоаспектності самих її формовиявів.
Результати порівняльного аналізу показників розвитку
ситуативної, ретроспективної та проспективної видів рефлексії
у студентів економічного профілю подані у таблиці.
Таблиця
Зведені кількісні показники різновидів особистісної рефлексії у
студентів ТНЕУ, одержані за методикою «Визначення індивідуальної
13 Фурман А. В. Психокультура української ментальності : [наук. вид.] /
Aнатолій Васильович Фурман. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – 132 с.
14 Фурман А. В. Особистість як осердя українотворення, або паростки нової
ідеології / Анатолій В. Фурман та ін. // Тарас Шевченко і сучасна
національна освіти: мат. Міжнар. н.-пр. конф., 5-6 березня 2014 р., м.
Тернопіль // Психологія і суспільство . – 2014. – Спецвипуск. – С. 71–74.
15
Шаюк О. Я. Психологічні особливості формування професійної
толерантності у майбутніх економістів : дис. на здобуття вчен. ступеня канд.
психол. наук: спец. 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія» / Ольга
Ярославівна Шаюк. – Хмельницький, 2012. – 215 с.
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міри вияву рефлексивності» А. Карпова-В. Пономарьової (м.
Тернопіль, вибірка 208 осіб, у %)
Види особистісної рефлексії

Академічні курси
1 курс

3 курс

5 курс

Ретроспективна

69,8

77,3

85,4

Ситуативна

68,4

74,2

81,0

Проспективна

71,5

80,7

88,3

Ретроспективна рефлексія, як відомо, виявляється у схильності до поглибленого аналізу вже виконаної в минулому
діяльності та до осмислення й переосмислення подій, які відбулися у досвіді життєактивності конкретної особи. У цьому
разі її предметами стають передумови, мотиви і причини і наслідки минулих подій, щонайперше зміст, форми, методи і засоби здійсненої поведінки, а також допущені помилки. Саме
цей вид рефлексії вказує на те, як часто і як довго студент того
чи іншого курсу аналізує та оцінює події, котрі відбулися, чи
схильний він узагалі конструктивно осмислювати минуле і
себе в ньому з тих чи інших світоглядних позицій. Примітно,
що ретроспективна рефлексія в студентів-економістів, як слідує із щойно поданої таблиці, розвинена дещо краще, ніж ситуативна, і має тенденцію до істотного зростання від першого
курсу до третього (на 7,5%) і до п’ятого (на 15,6%). Це означає,
що за п’ять років навчання юні в економічному ВНЗ має місце
істотне розширення значеннєво-смислового поля актуального
аналізу ситуацій і подій, котрі мали місце у її усуспільненій
життєдіяльності, а також самоаналізу реальних здобутків і втрат свого ментального досвіду (переживання, концепти, афекти,
страхи, мрії, психічні образи, ціннісні орієнтації тощо).
Ситуативна рефлексія уможливлює безпосередній самоконтроль студентами своєї поведінки в актуальних ситуаціях
її осмислення, аналізу подій, їх спроможності співвідносити
свої дії з реальними обставинами повсякдення та їх координувати відповідно до мінливих умов власного психоемоційного
стану. Її узагальнені кількісні параметри, хоча й неістотно, але
все ж є найнижчими порівняно із сформованістю двох інших
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видів рефлексії на тлі в основному прогресивної тенденції до
зростання її показників із початкового курсу до випускного:
68,4% у першокурсників, 74,2% у третьокурсників, 81,0% у
п’ятикурсників. Загалом сумарно цикл зазначеного зростання
становить 12,6%, що на 3% менше порівняно із розвитковими
змінами ретроспективної рефлексії і на 4,2% менше – проспективної. Отож, випускники ВНЗ економічного профілю у цілому за роки навчання напрацьовують форми, методи і засоби
ситуативної рефлексії, що дають змогу їм оптимізувати час
обмірковування своєї поточної (головно освітньо-професійної)
діяльності, власні інтелектуальні та психоемоційні ресурси під
час ухвалення рішень і здолання різноманітних життєвих проблем. Воднораз у них зростає схильність до критичного самоаналізу, творчої рефлексії і самопізнання.
Проспективний вид особистісної рефлексії співвідноситься з функцією аналізу майбутньої професійної діяльності, повсякденної поведінки, прогнозуванням ймовірних результатів і наслідків. До її основних поведінкових характеристик належать деталізація життєвих планів і проектів, частота звертання до майбутніх подій, орієнтація на успішне особисте майбутнє та ефективну професійну кар’єру. Цей вид
рефлексії, як підтверджують узагальнені емпіричні дані, розвинений у студентів економічного ВНЗ найкраще порівняно із
двома іншими та має найвищу динаміку зростання від курсу
до курсу: 71,5% – у першокурсників, 80,7% – у третьокурсників
і 88,3% – у п’ятикурсників, тобто позитивні зміни становлять
16,8%. Відтак випускники ТНЕУ виходять з університету переважно із напрацьованими, більш-менш реалістичними та
осмисленими, програмами особистісного входження у фах
спеціаліста економічного профілю. Звісно, що згодом, на виробництві, установі чи закладі, ця програма підлягатиме істотній корекції та видозміні, проте сам факт її наявності опосередковано вказує на їх толерантне ставлення до ділового довкілля.
Висновки та перспективи подальших досліджень
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Отже, з трьох видів особистісної рефлексії – ситуативної,
ретроспективної та проспективної, остання, особливо у студентів п’ятого курсу, характеризується найбільшими показниками
(88,3%). Це пояснюється віковими особливостями обстежуваних, у яких активізується планування, проектування і прогнозування свого життя, адже багато старшокурсників починають працювати і навіть створюють сім’ю, а відтак розширюють значеннєво-смислове поле соціальної, у тому числі й
професійної, толерантності. Під час навчання в університеті
закономірно відбувається розвиток активності і самостійності
студентів, удосконалюється вміння аналізувати свою готовність
до освітньої діяльності, ґрунтовно осмислюються цілі та плани
професійного збагачення відповідно до ступеня їх особистісної
значущості і посильності, контролюються й оцінюються свої
досягнення у різних сферах життєзреалізування. Іншими словами, саме у цей віковий період розвиваються спроможності
самоаналізу, самомотивації, саморегуляції, самоконтролю, самооцінки, а найголовніше – майбутні економісти від курсу починають глибше усвідомлювати свою індивідуальність, а тому
прозоріше визначають свою соціальну позицію, ґрунтовніше
рефлексують минуле і сьогодення, виробляють як критичне,
так і конструктивне ставлення до освоєного повсякденного
життя. Отож саме у цей період життя основним психологічним
новоутворенням є самовизначення, коли особа починає усвідомлено обирати свій життєвий шлях на підґрунті самопобудови себе як особистості, безперервної духовної робота над
собою, діяльного визначення меж своїх спроможностей. Це
стосується й рефлексування форматів бажаної та допустимої
толерантності-терпимості, а також чіткого внутрішнього прийняття тих ситуацій і подій, котрі заслуговують витлумачення
як інтолерантні та квазітолерантні.
Окремо зауважимо, що вище окреслені інваріанти особистісного
рефлексування
актуалізують
у
студентівекономістів перебіг самотворення власної індивідуальності,
який відбувається шляхом постійної рефлексії способів дієвого
самовизначення і само побудови в контексті ідеалів і цінностей
соціогуманітарного спрямування. На основі набутого освітн198

ього досвіду ними співвідноситься уявлення про себе із ідеальним Я, котре визначає найбільш бажану стратегію внутрішньої
самоорганізації, та із Я очима інших – студентів, викладачів,
яке задає нормативну стратегію такої самоорганізації, й у своєрідному підсумку – із совістю, яка визначає її етичну стратегію. Ось чому у випускників економічного ВНЗ професійне
самоствердження насамперед виявляється у самосприйнятті,
самовизначеності та саморозумінні, котрі постають як результат не лише усуспільненого становлення особистостей сучасної
культури, а й самотворення себе як індивідуальностей, котрі
продукують самобутні значеннєво-смислові поля та психічні
образи.
Насамкінець психологічного аналізу рефлексивного компонента толерантності вкажемо на ще один емпіричний момент. Серед особливостей розгортання процесів власне смислової рефлексії у студентів-економістів виявлено, що найбільший
вияв обґрунтованості, порівняно з іншими рефлексивними
ознаками, спостерігається у п’ятикурсників, що дає підстави
припускати наявність у них прагнення повно аргументувати
свої вчинки, перебіг проблемного повсякдення, виходити у
ширші життєві контексти соціальної взаємодії. Натомість у
третьокурсників наявний більш рівномірний вияв розвиткових
рефлексивних ознак, плавне зростання значень від зорганізованості до обґрунтованості, а у першокурсників найінтенсивніше змінюється осмисленість, причому на рівні «зони
їхнього найближчого розвитку» (за концепцією Л. Виготського).
Пропонована стаття не вичерпує всіх аспектів розглянутої
проблеми. Подальший напрям вивчення цього питання вбачаємо в філософсько-психологічному дослідженні ґенези толерантності як фактора сталого суспільного розвитку і чинника
соціокультурної інтеграції в онтолого-феноменологічному,
гносеолого-ноуменологічному, психосоціальному і психософійному засадничих напрямах чи аспектах-вимірах його
рефлексивного миследіяльнісного опрацювання, а відтак обґрунтуванні вчинку толерантності у взаємодоповненні його
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ситуаційного, мотиваційного, діяльного і післядіяльного компонентів.
Abstract:
У статті представлено аналіз рефлексивного компонента
толерантності в контексті її особистісного осмислення, доведено, що у зазначеному форматі рефлексивний компонент толерантності реалізується через самоаналіз, критичне ставлення
до власних дій, здатність усвідомлювати, оцінювати та вносити
корективи у стратегію своєї поведінки.
Ключові слова: особистість, толерантність, інтолерантність, терпимість, сутність, функції, структура, види, особистісний простір, особистісний смисл, самоусвідомлення,
смислопродукування, смислотворення, смислоусвідомлення,
рефлексивність, рефлексивний компонент
Summary:
Features of reflexive component forming in future economists
People have reached the new phase of their existence basic
feachers of which are the transition from aggressive self-affirmation
of separate states and nations to the formation self-weighted position at the decision of any problems of world development. Thus,
principles of tolerant behavior must pierce all levels of people’s
relations: from interacial to interpersonality. However, the realization of such transitiononly by ordinary agreements and making
decision is impossible. A huge work of forming new form of consciousness stands before people and therefore, it is actualized a task
of mechanisms’ analysise that promote or prevent the tolerant consciousness formation. In the aspect of this problem actuality it is
defined the research aim: the explanation of semantic specific and
psychological features of tolerance reflexive component forming in
students-economists.
In the article the analysis of tolerance reflexive component is
presented in the context of its personal comprehension; it is argumented that in the marked format the tolerance reflexive component is realized through self-examination, critical attitude toward
own actions, ability to realize, estimate and amend in behavior
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strategy; it is controled the development efficiency of forming influence of experimental conditions on the component formation of
professional tolerance as an integral personality trait of future
economists, and also the effectiveness of the last one is confirmed
during the practical realization. It is proved that the marked psychological influences assist positive change of person’s ability to the
conscious alteration of inadequate options, relations, constructions
and, at the same time, do possibility to social intelligent behavior
and humanities.
Keywords: personality, tolerance, intolerance, tolerantion,
essencе, functions, structure, types, personal space, personal meaning, self-awareness, meaning-producing, meaning meaningmaking, meaning-awareness, reflexivity, reflexive component
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Beata Kociołek

PROGRAM WIELOLETNI ”SENIOR+” W REALIZACJI
ZAŁOŻEŃ POLITYKI SENIORALNEJ W POLSCE
1. Wprowadzenie
Starzenie się społeczeństw jest naturalnym etapem rozwojowym człowieka, permanentnie przepracowywanym przez ludzkość na przestrzeni wieków1. Obecnie mamy jednak do czynienia z
sytuacją szczególną. Obserwujemy bowiem systematyczny wzrost
odsetka ludzi starych (60+) w strukturze wiekowej populacji, przy
jednoczesnym alarmującym spadku przyrostu naturalnego w wielu
krajach na świecie. Intensyfikacja tego zjawiska generuje szereg
problemów społecznych dotyczących zarówno zbiorowości seniorów, jak również innych grup wiekowych funkcjonujących w społeczeństwie, ze względu na ich wzajemne oddziaływanie2.
Katalog przyczyn wskazanej diagnozy jest szeroko opisany w
literaturze3 i nie jest on przedmiotem niniejszych rozważań. Koncentrują się one bowiem na konkretnych działaniach podejmowanych przez podmioty odpowiedzialne za zaspokajanie zbiorowych
potrzeb wspólnot funkcjonujących w społeczeństwie. W pierwszej
kolejności są to władze publiczne różnych szczebli, zarówno jednostki rządowe, jak też samorządowe oraz inne podmioty zaangażowane w kształtowanie sytuacji osób starszych. Wśród nich
szczególną rolę pełnią organizacje pozarządowe powołane do realizowania celów społecznych, w tym m.in. świadczeniapomocy
społecznej osobom w trudnej sytuacji życiowej i ich rodzinom,
prowadzenia działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
Por. S. Steuden, Psychologia starzenia się i starości, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 2014.
2 A. Dragan, Starzenie się społeczeństwa polskiego i jego skutki, Kancelaria Senatu Biuro Analiz i Dokumentacji, Opracowania Tematyczne OT-601, Warszawa 2011, s. 3.
3 I. Stuart-Hamilton, Psychologia starzenia się, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2006; M. Stawiak-Ososińska, A. Szpilt (red.), Historyczno-społeczne aspekty
starzenia się i starości, Kielce 2014.
1

205

prowadzeniadziałalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, czy
działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych4. Niewątpliwie podjęcie konkretnej iadekwatnej (celowej i
skutecznej) reakcji w związku z zaistniałymi (i prognozowanymi)
zmianami demograficznymi, w tym szczególnie szybkim wzrostem
udziału ludzi starych w strukturze ludności jest zadaniem państwa
i jego agend. W istocie, szczebel lokalny jest najbardziej właściwy, a
zarazem zobowiązany przez swoją misję do zaspokajania podstawowych potrzeb mieszkańców i ich grup, w tym również rozwiązywania aktualnych problemów obywateli na swoim terenie.Lepsza jakość życia mieszkańców wymaga jednak sprawnego
zarządzania publicznego tj. planowania, organizowaniai realizowania wyznaczonych celów. W tym procesie nie może zabraknąć
partnerów społecznych. De facto są nimi organizacje pozarządowe
prowadzące działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych, ale także wszyscy obywatele świadomi potrzeb wspólnoty i dążący do ich zaspokojenia w poczuciu odpowiedzialności
za dobro wspólne5. Efektywność podejmowanych działań kontroluje administracja państwowa, która kreuje ogólne ramy prawne
polityki senioralnej w kraju, wspiera jej realizację finansowo i merytorycznie.
2. Polityka senioralna
Starzenie się społeczeństw jest zjawiskiem globalnym. Światowa Organizacja Zdrowia (ang. World Health Organization, WHO)
dokonała periodyzacji okresu starości. Zgodnie z tą nomenklaturą
osoby w wieku 60 - 74 lata tworzą grupę zaklasyfikowaną do okresu tzw. wczesnej starości (ang. young-old). Kolejny etap określany
jest mianem późnej starości (ang. old-old) i obejmuje grupę osób
pomiędzy 75 - 89 rokiem życia. Najstarsi seniorzy, czyli ci którzy
ukończyli 90 lat życia tworzą grupę oznaczoną przez WHO jako
długowieczność (ang. long-life).

Art.1 ust.1 ustawy z dn. 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. Dz.U. z 2016, poz. 1817, ze zm.
5 Por. A. Kościański, W. Misztal (red.), Społeczeństwo obywatelskie między ideą a
praktyką, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2008.
4
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Proces starzenia się populacji na świecie i jego skalę przedstawia Rysunek 1. Obecnie najliczniej grupa seniorów reprezentowana jest w Japonii6. Prognozy wskazują, że w 2050 roku znacznie
(30+%) wzrośnie odsetek osób w wieku 60+ w Europie, Kanadzie,
Chinach, Iranie i Chile. Wzrost 25-29 % odnotują społeczeństwa
Federacji Rosyjskiej, Norwegii, Turcji, Australii, Nowej Zelandii,
Stanów Zjednoczonych, Meksyku, Kolumbii i Brazylii.
Rys.1

źródło: UNDESA Populationdivision, World populationprospects: the
2015 revision, DVD Edition, 2015, http://www.helpage.org/globalagewatch/population-ageing-data/population-ageing-map/[12.05.2017]

Prognozy Głównego Urzędu Statystycznego potwierdzają aktualność światowej tendencji wzrostowej równieżdla Polski (Rys.2).
Oznacza to konieczność podjęcia konkretnych kroków wyznaczających cele i kierunki rozwoju polityki senioralnej.

Japonia jest obecnie nazywana krajem 100 latków. Żyje tam 59 tys. osób, które osiągnęły ten matuzalowy wiek, przy łącznej liczbie ok. 130 tysięcy wszystkich
Japończyków.Corocznie obchodzony jest w Japonii Dzień Szacunku dla Starszych http://www.zdaniemseniora.pl/japonia-kraj-stulatkow/ [22.03.2017].
6
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Rys.2

źródło: GUS Prognozowana liczba ludności według wybranych grup wieku (w mln)7

Zgodnie z uchwałą Rady Ministrów określającą założenia
długofalowej polityki senioralnej w Polsce8, prawodawcawyznaczył główny wektor aktywności, definiując ją jako „ogół działań organów administracji publicznej wszystkich szczebli oraz innych organizacji i instytucji, które realizują zadania i inicjatywy kształtujące warunki
godnego i zdrowego starzenia się”9. Analizując zapisy wskazanego
dokumentu można wyróżnićkilka kluczowych dziedzin, a jednocześnie kierunków działań na rzecz seniorów, na których winna
być skoncentrowana polityka senioralna w Polsce. Obrazuje je poniższy diagram (Rys. 3).

http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/warunki-zycia/dochody-wydatki-iwarunki-zycia-ludnosci/jakosc-zycia-osob-starszych-w-polsce,26,1.html
[08.04.2017r.]
8 Uchwała Nr 238 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 w sprawie przyjęcia
dokumentu Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 20142020, MP z dn. 4 lutego 2014, poz. 118.
9 Tamże.
7
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Rys. 3
relacje
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i
samodzieln
ość

srebrna
gospodark
a

źródło: opracowanie własne

Są wśród nich:
1. zdrowie i samodzielność - co oznacza tworzenie właściwych warunków sprzyjających utrzymaniu dobrego stanu zdrowia
i autonomii seniorów na jak najdłuższe lat życia;
2. aktywność zawodowa umożliwiająca wykorzystanie potencjału seniorów 50+ i 60+ na rynku pracy;
3. aktywność społeczna i kulturalna służąca aktywizacji seniorów do działań społecznych, w tym promocja wolontariatu osób
starszych, a także uczestnictwo w życiu kulturalnym zarówno jako
odbiorców jak również twórców;
4. aktywność edukacyjna realizująca ideę uczenia się przez całe życie (ang.lifelonglearning);
5.relacje międzypokoleniowe umacniające pozytywny wizerunek osób starszych w społeczeństwie jako wnoszących swój pełnowartościowy wkład w życie każdej społeczności, rodzinnej, lokalnej, krajowej, międzynarodowej;
6. srebrna gospodarka (ang. silvereconomy) wspierająca te rozwiązania ekonomiczne, które w sposób efektywny odpowiadają na
potrzeby i oczekiwania seniorów jako ważnej grupy społecznej.
W związku z przyjętymi założeniami polityki senioralnej, jej
celem jest „wspieranie i zapewnienie możliwości aktywnego starzenia się
w zdrowiu oraz możliwości prowadzenia w dalszym ciągu samodzielnego,
niezależnego i satysfakcjonującego życia, nawet przy pewnych ograniczeniach funkcjonalnych”10.
10

Tamże, s. 6.
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Założenia przyjęte przez polskie władze są spójne z kluczowymi postulatami Organizacji Narodów Zjednoczonych ONZ (ang.
United Nations) w sprawie starzenia się społeczeństw, wśród których znalazły się: uczestnictwo osób starszych w życiu społecznym
i rodzinnym, niezależność, samorealizacja, opieka i godność11. Priorytetem działań dla wszystkich społeczeństw jest bowiem ciągłe
dążenie do poprawy jakości życia ludności, aby umożliwić każdej
jednostce, w tym również seniorom, aktywne uczestnictwo w życiu
społecznym, ekonomicznym i kulturalnym.
Niewątpliwie spadek sił fizycznych, stopniowe obniżanie się
poziomu aktywności umysłowej w połączeniu z chorobami wieku
senioralnego mogą prowadzić (i często prowadzą!) do spadku aktywności życiowej, wycofania z ról społecznych, apatii, osamotnienia
czy zniedołężnienia. Jednak starość wcale nie musi budzić takich pejoratywnych skojarzeń. To przecież „złoty wiek” człowieka, choć rządzący się zgoła innymi zasadami i możliwościami niż dotychczasowe
chronologiczne etapy jego życia. Właśnie dzięki działaniom podejmowanym w ramach właściwie zaplanowanej i realizowanej polityki
senioralnej, potrzeby i oczekiwania zbiorowości seniorów powinny
być nie tylko zauważone ale także zaspokojone12.
3. Program Wieloletni „Senior +” na lata 2015-2020
Proces starzenia się społeczeństw dotyczy szczególnie krajów
rozwiniętych, w tym również Polski. Szacuje się, że w 2025 roku co
Problemy związane ze wzrostem populacji ludzi starszych określane mianem „rewolucji demograficznej” i jego skutkami w płaszczyźnie ekonomicznej,
społecznej i kulturowej, podniesione zostały przez ONZ na Zgromadzeniu w
Wiedniu w 1982 roku (Pierwsze Światowe Zgromadzenia na rzecz Starzenia się
Społeczeństw). Konieczność zaspokojenia odstawowych potrzeb społeczności
ludzi starych łącznie z ich określeniem zawarto w Międzynarodowym Planie
Działania w Kwestii Starzenia się Społeczeństw zatwierdzonym przez ONZ rezolucją 47/86 oraz Zasadach Działania na rzecz Osób Starszych. Rok 1999 ustanowiony został Międzynarodowym Rokiem Seniorów (rezolucja ONZ 47/5), a 1
października obchodzony jest jako Międzynarodowy Dzień Osób Starszych.
12 Zob. J. Hrynkiewicz, Los starca zależy od kontekstu społecznego – wprowadzenie,
[w:] J. Hrynkiewicz (red.) O sytuacji ludzi starszych. II Kongres Demograficzny, t.3,
Rządowa Rada Ludnościowa, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa
2012, s. 10.
11
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3 osoba przekroczy 60 rok życia13. W tej sytuacji konieczne staje się
podjęcie konkretnych przedsięwzięć w ramach szeroko pojętej polityki senioralnej, aby wesprzeć seniorów w naturalnym, choć często
trudnym i zawsze nowym okresie życia zwanym często „jesienią
życia”, aby zminimalizować strach i pejoratywny obraz starości
funkcjonujący w społeczeństwie. Jedynym konstruktywnym rozwiązaniem jest koncentracja wysiłków administracji publicznej i
organizacji społecznych na rzeczywistym zaspokojeniu aktualnych
potrzeb osób starszych. Program Wieloletni ”Senior +” na lata
2015-202014 obok Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 jest filarem realizacji celów polityki senioralnej w Polsce.
3.1. Cel strategiczny
Celem strategicznym Programu „Senior+” jest zasadnicze
zwiększenie aktywności seniorów w życiu społecznym. Osiągnięcie wieku emerytalnego jest często granicznym momentem życia, w
którym senior (lub/i jego otoczenie) podejmuje decyzję o rezygnacji nie tylko z pracy zawodowej ale także o wycofaniu się z aktywnego udziału w życiu społecznym. W literaturze określa się tę sytuację mianem automarginalizacji (lub marginalizacji)15. Izolację
społeczną pogłębia stale wzrastające tempo życia, zmiany technologiczne, za którymi seniorzy zwykle nie nadążają, anonimowość
„uśmiercająca” relacje międzyludzkie i prowadząca do tzw. życia
„obok”, a także wciąż niezadowalająca, a często nawet trudna sytuacja finansowa seniorów, która przyczynia się do konieczności
obniżenia dotychczasowych standardów życia, w tym nierzadko
zmiany miejsca zamieszkania. W ramach Programu „Senior+” następuje rozbudowa infrastruktury ośrodków wsparcia seniorów w
ich środowisku lokalnym, przy jednoczesnym zwiększaniu miejsc
pobytu w istniejących już placówkach „Senior+”.
Raport na temat sytuacji osób starszych w Polsce, Instytut Pracy I Spraw
Socjalnych, Warszawa grudzień 2012,
http://senior.gov.pl/source/raport_osoby%20starsze.pdf [12.04.2017].
14 Dalej skrót Program „Senior+”.
15 N. G. Pikuła, Poczucie sensu życia osób starszych. Inspiracje do edukacji w starości, Oficyna Wydawnicza Impus, Kraków 2015.
13
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3.2. Adresaci
Adresatami Programu„Senior+”są osoby starsze, które ukończyły 60 rok życia i pozostają nieaktywne zawodowo. Rekrutacją
beneficjentów i ustaleniem zasad uczestnictwa seniorów w zajęciach oferowanych przez placówki „Senior+”, zarówno Dziennych
Domach „Senior+” jak również Klubach „Senior+”, zajmują się jednostki samorządu terytorialnego, które na zasadzie dobrowolności
podjęły współpracę w ramach Programu „Senior+”.
3.3. Oferta placówek „Senior+”
Działalność placówek funkcjonujących w ramach Programu
„Senior+” koncentruje się na realizacji podstawowych usług wspierających seniorów w czynnościach dnia codziennego. Infrastruktura oferowana przez Dzienne Domy „Senior+” oraz Kluby „Senior+” umożliwia seniorom aktywne i twórcze spędzanie czasu.
W Dziennym Domu „Senior+”, osoby starsze mogą przebywać od poniedziałku do piątku przez minimum 8 godzin dziennie,
bez możliwości tworzenia miejsc pobytu całodobowego. Katalog
podstawowych usług świadczonych przez takie placówki obejmuje
w szczególności usługi socjalne, edukacyjne, kulturalno-oświatowe,
aktywności ruchowej lub kinezyterapii, sportowo-rekreacyjne, aktywizujące społecznie oraz terapii zajęciowej. Oznacza to, że w placówce seniorzy otrzymają minimum jeden posiłek, w szczególności
gorący posiłek, skorzystają z pomocy specjalistów z różnych dziedzin, ciekawie spędzą czas, nawiążą nowe relacje. Zgodnie z zapisami Programu „Senior+” możliwe jest rozszerzenie usług podstawowych zarówno w samej placówce jak i poza nią we współpracy
z innymi organizacjami (partnerami).
Zasadniczoplacówki wspierające seniorów powinny być usytuowane w miejscu dostępnym dla samych zainteresowanych oraz
powinny być przystosowane do potrzeb osób w starszym wieku w
tym szczególne osób niepełnosprawnych, aby bariery funkcjonalne
nie ograniczały im korzystania z oferty placówek. Minimalne wymogi lokalowe Dziennego Domu „Senior+” zostały expressis verbi-
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sokreślone w Programie „Senior+”16 i obejmują: pomieszczenie
ogólnodostępne wyposażone w stoły i krzesła (lub kanapy i fotele)
pełniące funkcję sali spotkań, jadalni, pomieszczenie albo pomieszczenia kuchenne lub aneks kuchenny, wyposażone w sprzęty,
urządzenia i naczynia do przygotowania i spożycia posiłku, pomieszczenie do utrzymania lub zwiększenia aktywności ruchowej
lub kinezyterapii wyposażone w podstawowy sprzęt, odpowiedni
do potrzeb i sprawności seniorów (np. materace, leżanka, rotory,
drabinki, drobny sprzęt do ćwiczeń indywidualnych itp.), pomieszczenie pełniące funkcję szatni dla seniorów i personelu z indywidualnymi szafkami, łazienka wyposażona w toalety (osobne
dla kobiet i mężczyzn), umywalkę i prysznic z krzesełkiem, uchwyty pod prysznicem oraz pokój zabiegowo-pielęgniarski. Fakultatywnie w ofercie Dziennych Domów „Senior+” mogą funkcjonować pomieszczenia z biblioteczką i prasą, wyposażone w sprzęt
RTV, komputer z dostępem do Internetu, kanapy i fotele, pomieszczenie do odpoczynku z miejscami do leżenia, pomieszczenie do
terapii indywidualnej lub poradnictwa rozumianego jako szeroko
pojęta praca socjalna, wydzielone miejsce na pralkę i odpowiednio
wyposażone miejsce do prasowania.
Analogiczne wymogi, choć już nie tak kwalifikowane jak w
przypadku Domów Dziennych „Senior+” dotyczą Klubów „Senior+”. Działalność Klubu „Senior +” polega bowiem głównie na
motywowaniu seniorów do działań na rzecz samopomocy i działań
woluntarystycznych na rzecz innych. W tych placówkach powinno
się znaleźć przynajmniej jedno pomieszczenie ogólnodostępne wyposażone w stoły i krzesła (lub kanapy i fotele) pełniące funkcję sali
spotkań. Również obligatoryjnie pomieszczenie albo pomieszczenia
kuchenne lub aneks kuchenny, wyposażone w sprzęty, urządzenia
i naczynia do przygotowania i spożycia posiłku, łazienka wyposażona w toalety (dla kobiet i mężczyzn) i umywalkę, wydzielone
miejsce pełniące funkcję szatni dla seniorów. Fakultatywnie placówka tego typu może posiadać m.in. pomieszczenie do zajęć rehabilitacyjno-ruchowych wyposażone w drabinki, materace oraz
Uchwała Nr 157 Rady Ministrów z dn. 20 grudnia 2016r. zmieniająca
uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Senior-WIGOR” na
lata 2015-2020, MP poz. 1254.
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inne niezbędne wyposażenie stosownie do wieku uczestników,
pomieszczenie klubowe wyposażone w sprzęt RTV, komputer z
dostępem do Internetu, kanapy i fotele, łazienkę wyposażoną w
prysznic z krzesełkiem oraz uchwyty pod prysznicem.
3.4. Zasady finansowania działań podejmowanych w ramach Programu „Senior+”
Zgodnie z podstawowymi zasadami finansowania działań
podejmowanych w ramach Programu „Senior+”, utworzenie i wyposażenie placówki może być finansowane z dotacji z Programu
„Senior+” oraz ze środków własnych jednostki samorządu terytorialnego17 dobrowolnie w nim uczestniczącej (min. 20% kosztów
realizacji zadania).Jednostki samorządu terytorialnego ubiegające
się o środki na jednorazowe wsparcie finansowe w zakresie utworzenia lub wyposażenia placówki (moduł 1) mogą otrzymać kwoty
w wysokości do 80% całkowitego kosztu realizacji zadania jednak
nie więcej niż 300 tys. zł w przypadku Dziennego Domu „Senior+”
oraz 150 tys. zł w przypadku Klubu „Senior+”, pod warunkiem, że
wysokość środków finansowych z budżetu państwa przeznaczonych w ramach powyżej wskazanej kwoty na przebudowę lub remont pomieszczeń lub budynku nie będzie wyższa niż 250 tys. zł w
przypadku Dziennego Domu „Senior+” oraz 125 tys. zł w przypadku Klubu „Senior+”. Ponadto zgodnie z zapisami Programu
„Senior+”, jednorazowa kwota dotacji przeznaczona na wyposażenie Dziennego Domu „Senior+” nie może być wyższa niż 80 tys. zł,
a w przypadku Klubu „Senior+” – 25 tys. zł. W ramach Programu
„Senior+” jednostki samorządu terytorialnego w drodze otwartego
konkursu ofert mogą się ubiegać również o środki przeznaczone na
zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek (moduł2).
Każdomiesięczna kwota dofinansowania na utrzymanie jednego
miejsca nie może przekroczyć300 zł w Dziennym Domu „Senior+”
a w Klubie „Senior+”- 200 zł.

Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z postanowieniami
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 mogą być traktowane przez jednostki samorządu terytorialnego jako środki własne.
17
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Program „Senior+” daje możliwość partycypacji seniorów w
kosztach utrzymania w palcówkach. Kryteria odpłatności za pobyt
seniora ustala jednostka samorządu terytorialnego zgodnie z art. 97
ust. 1 i 5 ustawy o pomocy społecznej18.
3.5. Opinie i wnioski instytucji uczestniczących w Programie „Senior+”
Wśród opinii uzyskanych od pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów partnerskich19, najczęściej
organizacji pozarządowych zaangażowanych w Program „Senior+”, które wykonują zadanie na zasadzie zlecenia, najczęściej
pojawiały się następujące wnioski:
a) pracownicy jednostek samorządu terytorialnego zwracali
uwagę na:
- niedostateczne źródła finansowania działań podejmowanych
przez te jednostki w ramach Programu „Senior+”;
- zbyt krótki czas realizacji zadania na skutek wydłużenia
terminów rozstrzygania konkursu („jeśli wyniki konkursu ogłoszone zostają jesienią, nic dziwnego, że duża część zainteresowanych samorządów nie podejmie się realizacji zadania z obawy, iż
nie jest możliwe dochowanie wskazanego terminu”);
- niepewność w zakresiekonieczności zrealizowania obowiązku utrzymania trwałości realizacji zadania przez okres co najmniej
3 lat od dnia następującego po dniu zakończenia realizacji zadania
w ramach Programu „Senior+”;
- relatywnie niską wysokość dofinansowania miesięcznego na
każdego seniora uczestniczącego w Programie (Dom Dzienny „Senior+” - 300 zł, Klub „Senior+” - 200 zł) przy dużych kosztach zadania i sporym obciążeniu jednostek samorządu terytorialnego
licznymi obowiązkami (m.in. przygotowywanie ofert, sprawozdaUstawa z dn. 12 marca 2004r o pomocy społecznej, tj. Dz.U. z 2016r. 930,
1583, 1948, 2174, ze zm.
19 Zasady Programu Senior+ umożliwiają jednostkom samorządu terytorialnego zgodnie z art. 25 ust. 1 i 5 ustawy o pomocy społecznej zlecenie realizacji
zadania podmiotom wskazanym w art. 3 ust.2 i 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie. Może to nastąpić dopiero po uzyskaniu dotacji w
ramach Programu Senior+ przez jednostkę samorządu terytorialnego.
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nia, kontrola, dowóz seniorów), co również oznacza trudności ze
znalezieniem partnera zadania i ma wpływ na utrzymanie zadania;
- obiektywne trudności związane z możliwością partycypacji
w kosztach utrzymania przez samych seniorów ze względu na ich
roszczeniowość, co może negatywnie wpływać na całość realizacji
zadania np. brak uczestników.
b) pracownicy organizacji społecznych będących partnerami
jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadania akcentowali:
- zbyt krótki czas faktycznej realizacji zadania np. remont budynku, ze względu na późne terminy rozstrzygania konkursu i
procedurę wyboru podmiotu realizującego zadanie;
- szerokie spektrum usług specjalistycznych, obligatoryjnie
świadczonych przez placówkę bez adekwatnego zabezpieczenia
źródeł finansowania zadania;
- nierealne standardy zatrudnienia: tylko 1 osoba na 15 seniorów, choć faktycznie potrzeba więcej opiekunów, animatorów,
przy czym wolontariat nie jest jeszcze zbyt popularny w Polsce;
- brak maksymalnego obłożenia ustalonego w umowie z jednostką zlecającą realizację zadaniapomimo spełnienia wszystkich
wymagań Programu „Senior+”, co skutkuje koniecznością zaangażowania większej kwoty w realizację zadania bez możliwości jej
zwrotu;
- brak wpływu organizacji na rekrutację uczestników – coraz
częściej rekrutowane są osoby potrzebując stałej opieki „1:1”.
4. Zakończenie i wnioski
Niewątpliwie sytuacja demograficzna związana ze znaczną
intensyfikacją procesu starzenia się społeczeństw na świecie jest
obecnie poważnym wyzwaniem zarówno dla władz publicznych
orazcałego społeczeństwa.Przykład polskich rozwiązań w tej dziedzinie wydaje się potwierdzać tezę o dynamicznym charakterze
sytuacji i potrzebie systematycznej korekty działań podejmowanych w ramach polityki senioralnej w kluczu faktycznego wsparcia
seniorów.Władze publiczne będąc swoistym reżyserem polityki
senioralnej, wskazują jedynie kierunki działań, planują, organizują,
dokonują ewaluacji zastosowanych rozwiązań, aby coraz adekwatniej realizować wyznaczone cele. Jednak zgodnie z zasadą pomoc216

niczości nie powinny one, ponieważ nie są w stanie(sic!) zastąpić
seniorom naturalnego wsparcia osób bliskich, rodziny, przyjaciół,
znajomych20. Ponadto grupa seniorów jest bardzo niejednorodna,
co również utrudnia efektywne działania systemowe charakteryzujące się dużą schematycznością, co zazwyczaj również nie odpowiada seniorom. Z wywiadów przeprowadzonych przez autorkę
wynika, że osoby starsze nie chcą być traktowane jak dzieci, które
muszą przyjść na godzinę, zrobić to co jest w harmonogramie dnia,
bez możliwości wpływu na sytuację. Jak każdy człowiek bez
względu na wiek potrzebuje wolności.
Zdaniem autorki, Program „Senior+” jest ważnym narzędziem w realizacji założeń długofalowej polityki senioralnej, choć
bezsprzecznie wymaga systematycznej ewaluacji i korekt. Na pozytywną ocenę zasługują te zmiany, które odpowiadają na rzeczywiste potrzeby seniorów np. możliwość dofinansowania Klubów „Senior+”, która pojawiła się w edycji Programu „Senior+” w roku
2017. Seniorzy podkreślali, że chcą być bardziej elastyczni czasowo,
gdyż mają swoich znajomych, utarte zwyczaje, obowiązki (m.in.
wnuki) i chcieliby je kontynuować, czyli żyć tak jak faktycznie chcą.
Zainteresowanie ofertą Klubów „Senior+” niezmiennie przeżywa
swoją „drugą młodość”.
Pozytywną ocenę działań Programu „Senior+” otrzymały
m.in. możliwość korzystania z posiłków, szczególnie ciepłych tzw.
obiadowych, gdyż ich przygotowanie jest dla wielu z nich wyzwaniem, i „nie opłaca się gotować tylko dla jednej osoby” oraz oferta
usług prozdrowotnych – bez kolejki, na miejscu, pod opieką specjalisty. Oferta usług kulturalno-oświatowych ma tyleż samo zwolenników co przeciwników i związana jest dużą różnorodnością grupy
seniorów.
Reasumując, do zakończenia Programu „Senior+” w 2020 roku ma łącznie powstać 323 Dzienne Domy „Senior+” i 650 Klubów
„Senior+” w całym kraju, w których wsparcie otrzyma 51020 osób
starszych21.
R. Majer, Starość w podczęstochowskiej wsi. Uwarunkowania-Jakość życia-Sieć
wsparcia, Wydawnictwo Edukacyjne AKAPIT, Toruń 2014, s. 48.
21 Dane zamieszczone w Uchwale Rady Ministrów w sprawie Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020.
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Streszczenie:
Współcześnie proces starzenia się społeczeństw oraz jego intensyfikacja stanowią poważne wyzwanie dla polityki społecznej
niemal wszystkich krajów na świecie. Paradygmat aktywnego starzenia się społeczeństw implikuje konieczność podjęcia konkretnych działań (m.in. pomoc instytucjonalna, usługi opiekuńczozdrowotne, edukacja, etc.) przez różne podmioty w państwie, które
explicite włączają się w tworzenie swoistej sieci wsparcia seniorów,
adekwatnie odpowiadającej na ich rzeczywiste i aktualne potrzeby.
Wyznaczone przez ustawodawcę ramy prawne i instytucjonalne
realizacji polityki społecznej wobec ludzi starych, określanej również mianem polityki senioralnej, wskazują na jednostki samorządu
terytorialnego i organizacje pozarządowe jako głównych aktorów
tych działań. Skuteczne zarządzanie publiczne wymaga bowiem
konstruktywnej współpracy, aby efekty podejmowanych działań
faktycznie zwiększały jakość życia mieszkańców. Jednym z tych
wspólnych przedsięwzięć różnych szczebli administracji publicznej
i partnerów pozarządowych jest Program Wieloletni „Senior +” na
lata 2015-2020, którego cele, realizacja i dotychczasowe rezultaty są
przedmiotem niniejszych rozważań.
Słowa kluczowe: polityka senioralna, polityka aktywnego
starzenia się, Program Wieloletni „Senior +”, zarządzanie publiczne, orientacja na klienta, Dzienny Dom „Senior+”, Klub „Senior+”.
Summary:
Nowadays, the aging process of societies and it sintensification represent a serious challenge for social policy of almost countries in the world. The paradigm of activeagingstates the need for
concreteon the actions (eg. Institutional support, healthcare, education, etc.) by various actors in a country that explicitly engage in the
development of a specific support network for older people, responding appropriately to their actual and current needs. The legislative and institution al framework for the implementation of social
policy towards older people, also referred to as seniority policy,
indicates that local authorities and non-governmental organizations
are the main actors in these activities. Effective public management
requires constructive co-operation, so the effects of undertaken ac218

tivities actually increase the quality of life of the population or their
groups. One of these joint undertakings of different levels of public
administration and NGO partners is the Senior Program "Senior +"
for the years 2015-2020, who sego als, realization and the resultsso
far are the subject of the seconsiderations.
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Urszula Potyczka

KŁÓTNIA W ZWIĄZKU – ZAGROŻENIE I SZANSA
Wstęp
Między mężczyzną i kobietą istnieją różnice nie tylko w sferze
biologicznej, ale także psychologicznej. Odmienności te mogą powodować wiele zakłóceń we wzajemnym porozumieniu. Przyczynami konfliktów jest odmienne postrzeganie wielu kwestii oraz
hierarchia ich ważności, inny sposób reagowania, czy wreszcie
różne style komunikacyjne. Relacje, które tworzą mężczyzna i kobieta wymagają zatem akceptacji i uzgodnienia tych odmienności
oraz wykorzystania ich w taki sposób aby zbudować bardziej wartościowy związek.
Płeć biologiczna a płeć kulturowa – przyczyny różnic płciowych
Literatura przedmiotu odróżnia płeć biologiczną oraz kulturową czy psychologiczną, podkreślając równocześnie, że „przeważnie płeć biologiczna jest dobrym wskaźnikiem płci kulturowej”1. Płeć biologiczna wpływa na sposób wychowania jednostki,
sposób komunikowania oraz budowania z nią relacji. A to właśnie
przez interakcje ze środowiskiem kształtuje się tożsamość człowieka, w tym także tożsamość płci. Najogólniej powiedzieć można, że
to „komunikowanie konstruuje kulturę płci”2. Przy czym główną
rolę odgrywa komunikowanie w rodzinie, szczególnie zaś relacje z
matką oraz w grupie rówieśniczej.
Relacje, które powstają między matką a córką różnią się od relacji między nią a synem. Córki, dzięki swoistej wspólnocie płci
biologicznej, mogą identyfikować się z matką i kształtują własną
tożsamość płciową w obrębie tej relacji. Chłopcy natomiast z powodu odmiennej płci, nie mogąc identyfikować się z matką, budują
własną tożsamość, odróżniając się od niej lub zaprzeczając jej cechom: „To, że kobiety przeważnie definiują siebie w łączności z
M. Cebula, Męskość i kobiecość w wymiarze komunikowania, [w:] Kobiecość i męskość, red. B. Bartosz, Warszawa 2011, s. 173.
2 Tamże.
1
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innymi, a mężczyźni w odróżnieniu od innych, wpływa na charakter interakcji. Kobiety są bardziej zorientowane na bliskie relacje,
zrozumienie, empatię; mężczyźni są powściągliwsi w okazywaniu
uczuć, zachowują większy dystans wobec innych i dążą do zaznaczenia swojej odrębności”3.
Kształtowanie się płci kulturowej ściśle związane jest z interakcją jednostki w grupie rówieśniczej. Dziewczynki bawią się w
niewielkich grupach, dzięki czemu mogą utrzymać osobiste kontakty ze wszystkimi uczestnikami. Nie ustalają zasad i reguł przed
rozpoczęciem zabawy. Rzadko mają one charakter współzawodnictwa. Głównym celem, jaki sobie stawiają jest utrzymanie miłej atmosfery oraz porozumienie: „W ten sposób dziewczynki uczą się
trzech reguł interakcji: współpracuj z innymi (…); nie krytykuj i nie
pokonuj innych (…); zwracaj uwagę na uczucia innych i na ich potrzeby i staraj się je odczytywać i zaspakajać”4. Chłopcy z kolei preferują gry zespołowe, wymagające większej liczby uczestników
oraz oparte na rywalizacji. W grach tych ważny jest sukces i rezultat, który zapewnia pozycję w grupie. Zabawy mają jasno określone
zasady i reguły. Biorąc udział w tego typu grach i zabawach,
chłopcy uczą się następujących reguł komunikacyjnych: „wykaż
się. Mów i działaj, aby zaprezentować swoje pomysły oraz ustalić
pozycję i przywództwo; skup się na rezultatach (…); rywalizuj.
Walcz o głos (…)”5.
Preferencje do określonych zabaw są efektem procesu socjalizacji i wychowania, którym od najmłodszych lat poddawany jest
człowiek. W każdym społeczeństwie istnieją pewne utarte wzory
męskości i kobiecości, które wpaja się następnym pokoleniom. Dlatego też, np. zabawa chłopców lalkami odbierana jest jako coś niewłaściwego i spotyka się z krytyką, gdyż jest to aktywność przypisywana dziewczynkom. W procesie socjalizacji szczególną rolę odgrywają media, mające coraz szerszy zasięg oddziaływania. Uwarunkowania te wpływają zatem na powstanie różnic między mężczyzną a kobietą, w tym także różnic w sferze komunikowania.

Tamże, s. 174.
Tamże.
5 Tamże, s. 175.
3
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Specyfika relacji między mężczyzną i kobietą
Relacje, które tworzą mężczyzna i kobieta znacznie różnią się
od wszystkich innych typów związków międzyludzkich. Wyjątkowość związku między mężczyzną i kobietą wynika z faktu, że
tworzą go osoby odmiennych płci. To właśnie te różnice nadają
tym relacjom specyficzny charakter.
Kobietę i mężczyznę odróżnia nie tylko sfera biologiczna,
wynikająca z samej natury, ale także psychologiczna, która budzi
szczególne zainteresowanie badaczy, poszukujących nie tylko etiologii owych różnic, ale także skutków jaki ze sobą niosą dla wspólnego życia. Zagadnienia te są przedmiotem zainteresowania psychologii różnic indywidualnych.
1.1. Ogólne różnice między płciami
Jedna z podstawowych różnic między mężczyzną a kobietą
jest odmienny zakres ich zainteresowań. Mężczyźni interesują się
światem rzeczy, dla kobiet natomiast ważniejsze są kontakty społeczne. Różnice istnieją także w sferze wolicjonalnej. Wola mężczyzny jest przede wszystkim rozumna. Akt woli, opiera się przede
wszystkim na motywach rozumowych, choć nie jest wolny od motywów uczuciowych. Przez podjęciem decyzji mężczyzna dokładnie analizuje możliwość wykonania danego zadania i doprowadzenia go do końca, rozważa także środki prowadzące do osiągnięcia celu. Wolę męską charakteryzuje więc rozwaga i często długi
namysł. Jeżeli nie dostrzega pozytywnych rezultatów swego
przedsięwzięcia, wycofuje się. Mężczyzna posiadający dojrzałą wolę nie lubi ryzyka, jest odpowiedzialny za swoje postępowanie, potrafi przyjąć konsekwencje swoich czynów6.
Kobieta jest bardziej uczuciowa od mężczyzny, co przejawia
się także w sferze wolicjonalnej. Postępowanie kobiet bardziej wyznaczają uczucia niż rozum. Kobieta dąży do tego, co jest jej bliskie,
co kocha. Wokół tego koncentruje swoją aktywność i zdolna jest
nawet do największych poświęceń dla osób, które kocha. W podejmowanych decyzjach i działaniach kobieta kieruje się intuicją
Por. P. Poręba, Psychologiczne uwarunkowania życia małżeńskiego, Lublin 1977,
s 23-24.
6
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bardziej niż rozumem i namysłem. Nie musi rozważać celu i środków danej czynność, gdyż intuicyjnie wie, do czego dąży. Ponieważ wola kobiety pozostaje pod silnym wpływem uczuć, które są
zmienne, potrzebuje oparcia w silnej i dojrzałej woli męskiej, przy
której będzie czuła się pewnie, znajdzie równowagę w swojej woli
oraz zachowa delikatność i wrażliwość7.
Kobieta i mężczyzna prezentują również odmienne style komunikacyjne, które mają szczególne znaczenie w zakresie rozwiązywania konfliktów. Mimo że przyczyny konfliktów mogą dotyczyć niemal każdej dziedziny życia, to ich pozytywne lub negatywne skutki są zależne od sposobu ich rozwiązania. Dlatego właśnie różnice w komunikacji kobiet i mężczyzn mają szczególne
znaczenie dla przebiegu i rozwiązania pojawiających się między
nimi konfliktów.
1.2. Różnice płci w sferze komunikowania
Badacze wskazują na liczne różnice w komunikacji między
mężczyzną a kobietą, w zakresie właściwości wokalnych, konstrukcji lingwistycznych, doborze słów, treści komunikacji, umiejętności niewerbalnych, kompetencji komunikacyjnych, czy kompetencji relacyjnych.
Do właściwości wokalnych różniących mężczyzn i kobiety należy ton głosu, który wyższy jest u kobiet. Chociaż wydaje się, że
różnica wynika wyłącznie z fizjologii mężczyzn i kobiet, badania
pokazują, że mężczyźni mają fizycznie możliwość do wydobywania równie wysokich tonów. Na tę różnicę mają więc wpływ kulturowe wzorce płci i proces socjalizacji8. Chociaż niewątpliwie różnica taka istnieje, nie będzie ona miała większego znaczenie dla przebiegu procesu komunikacji.
Według R. Lakoffa komunikację kobiet od mężczyzn w zakresie konstrukcji lingwistycznych odróżnia to, że kobieta stosuje więcej form propozycji, takich jak: intonacja, wyrażenia asekurujące,
wyrażenia zaprzeczające, wypowiedzi kwalifikujące, które mają
Por. tamże, s. 24-25.
Por. D.K. Ivy, P. Backlud, Język kobiet i język mężczyzn, [w:] Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej, red. J. Stewart, tłum. P. Kostyło, Warszawa 2007, s. 274-275.
7
8
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świadczyć o jej niepewności, uległości i słabości. Współcześnie wielu badaczy poddaje w wątpliwość twierdzenia R. Lakoffa, podkreślając znaczenie kontekstu, w którym przebiega komunikacja oraz
potrzebę dalszych badań w tym zakresie9.
Różnice między komunikatami kobiet i mężczyzn dostrzec
można również w sposobie udzielania pomocy. Kobiety, udzielając
pomocy, odwołują się do uczuć, dają do zrozumienia, że rozumieją
partnera i w podobnej sytuacji czuły by się tak samo, utwierdzając
odbiorcę w tym, że ma prawo czuć to, co czuje i nie ma w tym nic
złego. Mężczyźni z kolei podchodzą do problemu w sposób bardziej praktyczny, poszukują rozwiązań, mogą też zmieniać temat z
intencją respektowania niezależności partnera komunikacji, nie
oznacza to jednak braku zaangażowania. Dlatego właśnie w przypadku komunikacji między mężczyzną a kobietą mogą pojawić się
nieporozumienia. D. Tannen podsumowuje to w następujący sposób: „Gdy kobieta i mężczyzna rozmawiają ze sobą, problem polega na tym, że każdy z nich oczekuje odmiennych odpowiedzi. Podejście mężczyzn polega na pośrednim uśmierzaniu uczuć przez
zaatakowanie ich przyczyn. A ponieważ kobiety oczekują, że ich
uczucia zostaną wzmocnione, podejście mężczyzn sprawia, że same czują się zaatakowane”10.
Odmienność pojawia się również w emisji przekazu. Mężczyźni w toku socjalizacji nauczyli się, że wyrażanie uczuć jest
czymś złym i świadczy o słabości człowieka. Wzorzec mężczyzny,
do którego wychowuje się chłopców sprawia, że mężczyzna taki
„utraci zdolność nie tylko do ujawniania uczuć, lecz także do doświadczania i rozpoznawania ich”11. Ponadto świat emocji bliższy
jest kobiecie. „Kobieta koncentruje się na uczuciu i nie zawsze docierają do niej rozumowe przesłanki mężczyzny. Mężczyzna opiera
się na racjonalnych przesłankach i po prostu nie rozumie pewnych

Por. tamże, s. 275-278.
D. Tannen, Asymetrie: on swoje – ona swoje, [w:] Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej, dz. cyt., s. 296.
11 B. Zilbergeld, Wychowanie zalęknionych bohaterów, [w:] Mosty zamiast murów.
Podręcznik komunikacji interpersonalnej, dz. cyt., s. 306.
9

10

225

kobiecych emocjonalnych zachowań”12. Bliski związek, tworzony
prze mężczyznę i kobietę, dzięki swojej intymności i bezpieczeństwu, jest miejscem, w którym mężczyzna może uczyć się własnego
świata przeżyć, a większa emocjonalność kobiety jest czynnikiem
wspomagającym rozwijanie tych umiejętności.
Badania pokazują, że kobiety posiadają większą zdolność do
empatii niż mężczyźni13. Takie wrodzone predyspozycje nie oznaczają jednak braku możliwości rozwijania umiejętności empatii
przez mężczyzn.
Mężczyźni gorzej odczytują także mowę ciała, która przekazuje zdecydowanie więcej komunikatów niż mowa werbalna. Badania pokazują, że kobiet lepiej odczytują mowę niewerbalną14.
Kobieta prędzej dostrzeże problemy, czy stany emocjonalne, jakie
przeżywa jej partner, dzięki czemu szybciej będzie w staniu go
wesprzeć, czy udzielić pomocy. Przez zapoznanie się z odpowiednią literaturą, pracę nad sobą, kursy czy szkolenia mężczyźni są
jednak w stanie rozwinąć swoje umiejętności w tym zakresie.
Wyjaśnienie pojęcia konfliktu
Konflikty są zjawiskiem nieuniknionym i pojawiającym się we
wszystkich typach relacji międzyludzkich. Różni je jednak przedmiot, stopień zaangażowania stron i przede wszystkim sposób ich
rozwiązania, od którego zależy, czy dana kłótnia będzie destruktywna czy integrująca. Nie same bowiem konflikty są źródłem rozpadu małżeństw (i innych typów związków), lecz nieumiejętność
ich rozwiązywania, w taki sposób, by jeszcze bardziej integrowały i
wzmacniały więź między partnerami15.
Literatura przedmiotu prezentuje wiele form i typów konfliktów. Począwszy od psychologicznych, a więc toczących się we
12 T. Biernat, O komunikowaniu uczuć, „Wychowanie na co dzień” nr 7/8
(1996), s. 37.
13 Por. J. S. Hyde, L.A. Frost, Metaanalizy w psychologii kobiety, [w:] Kobiety i
mężczyźni. Odmienne spojrzenia na różnice, red. B. Wojciszke, przeł. S. Pikiel,
Gdańsk 2004, s. 38.
14 Por. tamże, s. 37-38.
15 Por. I. Janicka, L. Niebrzydowski, Psychologia małżeństwa. Zafascynowanie
partnerem, otwartość, empatia, miłość, seks, Łódź 1994, s. 59-60.

226

wnętrzu jednostki, do społecznych, do których można zaliczyć konflikty grupowe i interpersonalne. Jednak ze względu na interpersonalny charakter relacji w związkach partnerskich, jedynie ostatnie z
wymienionych staną się przedmiotem niniejszej pracy.
Konflikt interpersonalny najogólniej zdefiniować można jako
„sytuacja, w której dwóch lub więcej ludzi dąży do osiągnięcia
sprzecznych celów, ponieważ istnieje pomiędzy nimi sprzeczność
interesów”16. Bardziej precyzyjna definicja mówi, że „konflikt jest
to interakcja ludzi zależnych od siebie, którzy uważają, że mają
niezgodne cele oraz postrzegają siebie nawzajem jako przeszkody
w osiągnięciu owych celów”17. Przedstawione definicje podkreślają
trzy istotne cechy konfliktów. Po pierwsze, jest to interakcja, po
drugie – interakcja ta zachodzi między osobami zależnymi od siebie i po trzecie, osoby te mają rzeczywiście sprzeczne cele lub uważają, że ich cele są sprzeczne.
Rozumienie konfliktu jako interakcji ukazuje, że jest on tworzony i podtrzymywany przez zachowania stron konfliktu oraz ich
wzajemne reakcje. Przebieg konfliktu i proces dochodzenia do jego
rozwiązania zależy od partnerów interakcji, ich zachowań i przyjętych strategii rozwiązywania konfliktów.
Drugą cechą konfliktu jest to, że stronami w konflikcie są osoby zależne od siebie. Wynika z tego, że zachowanie jednej strony
ma wpływ na stronę przeciwną. Bez takich współzależności konflikt nie zaistniałby. Co więcej konflikty, które dotyczyć mogą każdej dziedziny życia człowieka, pojawiają się w obszarach, w których istnieje wzajemna zależność stron. Przykładowo między pracownikiem a jego przełożonym mogą pojawić się konflikty jedynie
w sferze życia zawodowego, gdyż tylko na tym poziomie istnieje
zależność stron. Im więcej zatem zależności istnieje między osobami, tym więcej obszarów, w których mogą pojawić się konflikty,
dlatego w związkach partnerskich, w których współzależność jest
większa niż w innych typach relacji międzyludzkich, pojawia się
większe ryzyko powstawania konfliktów.
A. Augustynek, Wstęp do psychologii, Warszawa 2009, s. 174.
J. L. Hocker, W. W. Wilmot, Interpersonal Conflict, cyt. za: J. P. Folger, M. S.
Poole, R. K. Stutman, Konflikt i interpretacja, [w:] Mosty zamiast murów. Podręcznik
komunikacji interpersonalnej, dz. cyt., s. 467.
16
17
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Konflikty pojawiają się w sytuacjach, w których strony mają
lub uważają, że mają sprzeczne cele. Oznacza to, że w konflikcie
kluczową rolę odgrywa interpretacja i poglądy stron. Dopiero podczas rozwiązywania konfliktu może się okazać, że któraś ze stron
błędnie zinterpretowała komunikat lub zachowane partnera, doprowadzając do konfliktu mimo braku rzeczywistej niezgodności
celów.
Związek różnic płciowych z powstawaniem i przebiegiem kłótni
Trudno jednoznacznie określić, które różnice mogą utrudniać
komunikację, a które będą ją ubogacać. Widać to chociażby na
przykładzie odmiennych treści interesujących mężczyzn i kobiety.
M. Argyle zaznacza: „grupy mężczyzn lubią mówić o pieniądzach,
pracy, sportach i rywalizacji, i lubią sobie wzajemnie dokuczać,
natomiast kobiety rozmawiają o rodzinie, przyjaciołach, uczuciach,
ubraniach, zdrowiu i żywności. Kobiety bardziej się ujawniają i
rozmawiają na bardziej intymne tematy (…)”18. Tak odmienne treści z jednej strony mogą być źródłem konfliktów i niechęci do podejmowania rozmów, z drugiej zaś, przy zaangażowaniu obojga
partnerów, mogą ich ubogacić. Podobnie jest zresztą w przypadku
pozostałych różnic.
1.3. Korzyści płynące z odmienności płci
Różnice w sposobie komunikowania się kobiet i mężczyzn
mogą stanowić zarówno pomosty jak i bariery we wzajemnym porozumieniu, w zależności od sposobu podejścia do tych różnic,
stopnia ich akceptacji oraz odpowiedniego wykorzystania potencjałów tkwiących w każdym z partnerów. Analiza różnic pozwala
dostrzec komplementarność stylów komunikacyjnych „gwarantującą zróżnicowany i interesujący przebieg komunikacji między kobietą a mężczyzną. Pod warunkiem jednak, że obie strony uznają te
style za wartościowe, godne poznania i umożliwiające inny ogląd
świata, jak również docenią swe prawa do odmienności i potrafią z
nich korzystać w celu wzbogacenia własnej wiedzy oraz sposobów

18
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M. Argyle, Psychologia stosunków międzyludzkich, Warszawa 2001, s. 94.

jej nabywania”19. Przykładem takiej komplementarności może być
racjonalność mężczyzny i emocjonalność kobiety, która podejmuje
komunikację, by budować relacje i pogłębiać więzi. Kobieta będzie
dbała o jakość tworzonych relacji i pobudzała partnera do otwarcia
się i pełnego zaangażowania. Mężczyzna z kolei zatroszczy się o
praktyczną stronę życia, będzie poszukiwał racjonalnych sposobów
rozwiązania problemów.
Istnienie różnic między kobietą i mężczyzną niesie ryzyko
wielu nieporozumień czy konfliktów, jednak poznanie owych odmienności, ich akceptacja, zrozumienie i właściwe wykorzystanie
stwarza ogromną szansę na pogłębienie relacji oraz podniesienie
ich jakości. Związek tworzony przez mężczyznę i kobietę jest zatem
dla obojga ogromnym wyzwaniem, by ich komunikacja prowadziła
do wzrostu bliskości, satysfakcji, więzi, pozwalała na twórcze rozwiązywanie pojawiających się konfliktów oraz wzajemne poznanie.
1.4. Niekorzystne konsekwencje różnic płciowych
Kiedy partnerzy nie przyjmują do wiadomości i nie akceptują
istniejących miedzy nimi różnic, wymagają od siebie dostosowania
do własnego sposobu myślenia, odczuwania czy komunikowania.
Różnice między nimi zamiast budować i ubogacać związek będą
wpływać na niego destrukcyjnie.
Konflikty związane z różnicami płciowymi pojawiają się
przede wszystkim w związku z emocjonalnością kobiet i racjonalnością mężczyzn, którzy mogą nie rozumieć wzajemnych reakcji i
nie odpowiadać na nie w taki sposób jakiego oczekuje i potrzebuje
strona przeciwna.
Niezrozumienie między partnerami może zaistnieć również w
sytuacji gdy mężczyzna zajęty pracą nie będzie zainteresowany
innymi sprawami wspólnego życia, co wynika z jego specyficznego
sposobu myślenia i braku podzielności uwagi. O ile kobieta zajmując się jedną rzeczą pamięta i zastanawia się nad innymi, o tyle
mężczyzna potrafi w jednym momencie skupić się jedynie na jednym zadaniu.
T. Rzepa, Język kobiet i mężczyzn. Porozumienie się odmienności, [w:] Komunikowanie się. Problemy i perspektywy, red. B. Kaczmarek, A. Kucharski, M. Stencel,
Lublin 2006, s. 20-21.
19
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Przyczyną konfliktów może być rozwieź odmienny dobór
słownictwa, zwłaszcza w dziedzinie seksualnej, która ma istotne
znaczenie dla związków partnerskich. Mężczyźni posługują się
najczęściej słownictwem wulgarnym, kobiety zaś medycznym. Nie
posiadają więc żadnego pośredniego słownika, dzięki któremu
mogliby uzgodnić własne potrzeby i upodobania w tej dziedzinie,
stąd tematyka seksualna przez wiele par jest pomijana20. Brak znajomości i akceptacji odmienności partnera wynikających z płci, może zatem wywołać wiele konfliktów. Jednak odpowiednie wykorzystanie istniejących różnic może przyczynić się do rozwoju i
ubogacenia każdego z partnerów oraz związku jaki tworzą.
Znaczenie komunikacji dla tworzonych relacji w bliskich
związkach
Poczucie satysfakcji polega na subiektywnym odczuciu dobrostanu. Choć trudno je jednoznacznie zdefiniować, bez wątpienia
można stwierdzić, że oznacza coś pozytywnego, cennego. Istnieje
wiele czynników wpływających na poczucie satysfakcji z tworzonych relacji21. Jednym z nich, akcentowanym przez wielu badaczy,
jest komunikacja. Co więcej, wielu autorów przypisuje jej rolę nadrzędną twierdząc, że „jakość komunikacji decyduje bezpośrednio o
jakości relacji międzyludzkich”22.
Komunikacja ma istotne znaczenie w budowaniu zażyłych,
bliskich relacji. Dzielenie się własnymi poglądami, przeżyciami,
doświadczeniami jest postawą tworzenia głębokich więzi. Zakres i
sposób komunikowania się z innymi określa również rodzaj tworzonych więzi. Nie z każdym człowiekiem rozmawia się bowiem w
jednakowy sposób. Komunikacja między partnerami pozwala na

20 D. Tannen, Asymetrie: on swoje – ona swoje, [w:] Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej, dz. cyt., s. 278.
21 Prowadzono wiele badań na temat czynników wpływających na jakość
związków (m.in. M. Braun-Gałkowska, M. Plopa, J. Laskowski, J. Rostowski, I.
Niebrzydowska), dotyczyły one jednak tylko par małżeńskich. Część z nich będzie miało wpływ na poczucie satysfakcji także w innych typach związków,
niektóre jednak, ze względu na specyfikę relacji jaką jest małżeństwo, będzie
odnosić się wyłącznie do tego rodzaju związków.
22 M. Dziewiecki, Psychologia porozumiewania się, Kielce 2009, s. 10.

230

bliższe poznanie, wspólne decydowanie, rozwiązywanie konfliktów czy pielęgnowanie uczuć sympatii i szacunku.
Właściwa komunikacja, oparta na otwartości, szczerości, wzajemnym szacunku oraz zrozumieniu „(…) sprzyja realizacji zamierzeń przez współpartnerów związku oraz uzyskiwaniu przez nich
satysfakcji we wspólnym pożyciu”23. Komunikacja będzie wpływać, nie tylko na poczucie zadowolenia z rozmów z partnerem, ale
także na ogólne poczucie zadowolenia z tworzonych relacji. Sposób
porozumiewania się partnerów będzie też miał znaczenie na poczucie bliskości między nimi, co ma z kolei wpływ na jakość tworzonych relacji.
Zakończenie
Konflikty w życiu człowieka są nieuniknione. Pojawiają się w
każdym typie relacji międzyludzkich i mogą dotyczyć niemal każdej dziedziny życia. Związki, które tworzą mężczyzna i kobieta są
w sposób szczególny narażone na pojawienie się konfliktów. Wynika to przede wszystkim z bliskości partnerów oraz dużej ilości
zależności, które ich łączą. Powodem konfliktów w związku są
również różnice związane z płcią. Odmienność między mężczyzną
i kobietą istnieje nie tylko w sferze biologicznej, ale także psychologicznej, i to właśnie różnice psychologiczne mogą powodować pojawienie się licznych konfliktów, większą ilość zakłóceń podczas
trwania kłótni oraz więcej trudności w jej konstruktywnym zakończeniem. Choć ryzyko wystąpienia licznych zakłóceń jest duże, ponieważ niezwykle trudno jest pogodzić tak różne sposoby reagowania, odczuwania i myślenia, to jednak dojrzała komunikacja
przyczynia się do wzmocnienia jakości tworzonego związku. Komunikacja w związku wpływa nie tylko na sposób rozwiązywania
pojawiających się konfliktów, ale odgrywa również istotną rolę w
budowaniu silnych więzi, wspólnym podejmowaniu decyzji czy
wzajemnym poznaniu. Wszystkie te elementy wpływają na poczucie satysfakcji z tworzonych relacji.

D. Inglik-Dziąg, Partnerstwo w małżeństwie – analiza problemu, „Problemy
Rodziny” nr 5/6 (1998), s. 53.
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Streszczenie:
Związek między mężczyzną i kobietą, ze względu na bliskość
tworzonych relacji oraz odmienność płci, w sposób szczególny narażony jest na nieporozumienia i kłótnie. Celem artykuły jest ukazanie, że pojawiające się konflikty nie zawsze muszą stanowić
przeszkodę na drodze do poczucia satysfakcji ze związku. W
pierwszej części artykułu wskazano różnice płciowe mężczyzn i
kobiet oraz wynikające z nich konsekwencje, które mają wpływ na
tworzoną relację. Po ogólnym wyjaśnieniu pojęcia konfliktu omówiono zależność, jaka istnieje między różnicami płciowymi a powstawaniem oraz przebiegiem kłótni w związku partnerskim. Na
koniec podkreślono znaczenie komunikacji dla budowania satysfakcjonującego związku.
Słowa klucze: związek, kłótnia, konflikt, komunikacja, różnice płciowe.
Summary:
Quarrel in a relationship – a threat and an opportunity
A relationship between a man and a woman is especially susceptible to misunderstandings and quarrels, mainly due to the closeness of such a relations and sex differences. The aim of this article is to
show that the occurring disputes do not always need to be an obstacle
on the way to feeling satisfied with the relationship. Within the scope
of the first part of the paper, sex differences between men and women
and their influence on the relationship as such are presented. After the
elaboration on the basic notion of quarrel, the correlation between sex
differences and the occurrence, as well as the course of a quarrel in a
relationship is touched upon. Finally, the focus is put on the importance of communication in creating a mutually satisfactory interpersonal relation.
Keywords: relationship, quarrel, conflict, communication, sex
differences.
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Tomasz Słapczyński

ZNACZENIE NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI DLA
FUNKCJONOWANIA I DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO
Wstęp
W każdym sprawnie funkcjonującym państwie, potrzebne są
instytucje zajmujące się kontrolą określonych dziedzin jego działalności. Aby nie dochodziło do odchyleń, które mogą spowodować
zachwianie równowagi funkcjonowania państwa. Najważniejszą
rzeczą jest gospodarowanie finansami państwa, które zapewnia
skuteczne funkcjonowanie i pozwala się rozwijać. Rozbudowany
aparat urzędniczy wykonuje różnego rodzaju funkcje, pomagające
państwu istnieć i aby to robił należycie, musi być kontrolowany.
Głównym organem, który dba o prawidłowe funkcjonowanie administracji państwowej oraz gospodarki finansami, jest Najwyższa
Izba Kontroli.
Rozdział pierwszy porusza problematykę samorządu terytorialnego w Polsce, przybliża jego genezę oraz charakteryzuje go
pod względem zadań, jakie ma do spełnienia w ramach obowiązujących przepisów prawa.
Rozdział drugi, zatytułowany „Funkcjonowanie Najwyższej
Izby Kontroli”, przybliża tematykę związana z kompetencjami kontrolnymi Izby w stosunku do samorządu terytorialnego oraz innych powiązanych podmiotów, które podlegają kontroli Izby ze
względu na wyszczególnione kryteria. Podejmuje próbę usystematyzowania aktów prawnych na podstawi której działa Najwyższa
Izba Kontroli, charakteryzując jej kompetencje i podmiotowy zakres działalności.
Rozdział trzeci, zatytułowany „Kontrola samorządu terytorialnego” podejmuje próbę scharakteryzowania wagi, jaką kontrola
Izby wywiera na organy samorządu terytorialnego, w jaki sposób
Najwyższa Izba Kontroli może wpływać na działania samorządu
terytorialnego.
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Rozdział czwarty, znaczenie kontroli dla funkcjonowania samorządu, podejmuje próbę scharakteryzowania ogólnych korzyści,
jakie samorząd terytorialny odnosi, dzięki działalności Izby. Praca
podejmuje próbę ukazania znaczenia Najwyższej Izby Kontroli dla
funkcjonowania i działalności samorządu terytorialnego.
1. Samorząd terytorialny
Samorząd terytorialny w Polsce reaktywowano w roku 1990,
tworząc jego podstawy, korzystano nie tylko z dorobku innych krajów demokratycznych, ale także z wzorów pochodzących z okresu
Drugiej Rzeczpospolitej. Już w tamtym okresie polska nauka prawa
administracyjnego miała znaczny i wartościowy dorobek dotyczący
samorządności. Wybitny teoretyk prawa samorządowego tamtego
okresu J. Panejko, definiował samorząd „jako opartą na przepisach
ustawy zdecentralizowaną administrację państwową, wykonywaną przez lokalne organy, niepodległe hierarchicznie innym organom, samodzielne w granicach ustawy i ogólnego porządku prawnego.” Natomiast inny wybitny teoretyk tamtego okresu T. Bigo
podkreślał, iż „samorząd jest decentralizacją administracji publicznej, której samodzielnymi podmiotami są korporacje”1. Jednak samodzielność jednostek samorządu terytorialnego nie jest wartością
absolutną, jest to samodzielność określona jako „samodzielność w
ramach prawa” albo „samodzielność w ramach nadzoru”, tak
uznał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku o sygnaturze NSA
z 5.3.2013 r., II OSK 135/132. Należy zauważyć, iż instytucja samorządu terytorialnego we współczesnej formie jest wynikiem długotrwałej ewolucji. W związku z tą ewolucja wykształciło się pojęcie
pośredniej administracji państwowej, która pełniona jest poprzez
samodzielne, zdecentralizowane podmioty, zdolne do działań
prawnych3. Bardziej współczesna scharakteryzowanie władzy samorządowej według definicja B. Dolnickiego to: „wykonywanie
zadań administracji publicznej w sposób zdecydowany i na własną
odpowiedzialność przez odrębne w stosunku do państwa podmioK. Celarek, Prawne i praktyczne aspekty kontroli i nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego, Warszawa 2015, s. 3.
2 Tamże, s 3.
3 B. Dolnicki, Samorząd terytorialny; Warszawa 2012, s. 17-21.
1
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ty, które nie są w zakresie wykonywania swoich zadań poddane
żadnej ingerencji państwowej”4.
Należy wspomnieć o bardzo ważnym aspekcie dotyczącym
władzy samorządowej jakim jest partycypacja władzy, aby mogła
ona być wykonywana w sposób zdecentralizowany, jest ona niezbędna, istotne jest zatem dążenie do ustalenia kiedy, w jakich kontekstach normatywnych, partycypacja społeczna w administracji
jest zasadna5. Jest to niezbędne do tego aby pewne decyzje były
podejmowane w ośrodkach znajdujących się bliżej lokalnych społeczności, ośrodkach, których problem bezpośrednio dotyczy i
niewątpliwie jest im lepiej znany.
System terytorialny oparty na zasadach samorządu, jest z
praktycznego punktu widzenia odpowiedni dla budowy ustroju
organów władzy lokalnej. Należy zauważyć, iż samorząd terytorialny wykonując zadania publiczne wykonuje nie tylko zadania
własne, ale także zadania które są powinnością państwa i zabezpieczone są państwowym przymusem6.
Aby samorząd terytorialny mógł właściwie spełniać swoje
zadania, niezbędna jest do tego osobowość prawna. Jest to podmiotowość o szczególnych cechach, ma ona charakter normatywny
„jest zespołem cech odróżniających gminy, powiaty i samorządy
województw od innych jednostek prawnych, określa sposób nawiązywania i treść stosunków prawnych z innymi podmiotami, z
tym, że skuteczność działania jednostek samorządu terytorialnego
w procesie realizacji zadań publicznych zależy od wielu, nie tylko
prawnych, ale także finansowych, politycznych i społecznych
czynników”7. Upodmiotowienie wspólnot samorządowych w formie osobowości prawnej jednostek samorządu terytorialnego, jest

Tamże, s. 17-21.
I. Niżnik-Dobosz (red.), B. Dolnicki, Partycypacja społeczne w samorządzie terytorialnym, Wyd. Lex, Warszawa 2014S. 22.
6 M. Mączyński, Reforma ustroju samorządu terytorialnego: uwarunkowania,
możliwości i konsekwencje zwiększenia samodzielności JST; Kraków 2014 s. 5-6.
7 A. Doliwa., Osobowość prawna jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa
2012, s. 1
4
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niezwykle ważne ze względu na autonomię i samorządność, jakimi
te jednostki obdarzono8.
Podstawowa jednostka samorządu terytorialnego, gmina, jest
nie tylko strukturą administracyjną obsługującą mieszkańców, co
ważne nie jest lokalnym przedstawicielstwem administracji rządowej, przeciwnie, jest podmiotem wyposażonym we własne kompetencje z zakresu prawa, a także osobowość prawa cywilnego. Przepisy formujące kształt polskiej gminy świadczą o tym, że jest ona
formą zdecentralizowanego zarządzania sprawami publicznymi, co
jest element realizacji art. 15 Konstytucji9. Gmina według zamierzeń ustawodawcy ma obowiązek uczestniczyć w realizowaniu
zadań publicznych z zakresu administracji publicznej. Stwarza to
domniemanie właściwości gminy we wszystkich sprawach publicznych o charakterze lokalnym, niezastrzeżonych ustawami dla
innych podmiotów. Art. 7 Ustawy o samorządzie gminnym zawiera katalog zadań przeznaczonych do realizacji przez organ gminy10.
Podobnie jest z pozostałymi jednostkami samorządu terytorialnego, którym ustawodawca przypisał określone zadania do realizacji
w ramach swojej działalności.
Zadania realizowane przez samorząd można podzielić na tak
zwane zadania własne i zadania zlecone. Terenowe jednostki samorządowe otrzymały prawo do samodzielnego zarządzania i organizowania swoich spraw, jest to przejaw władztwa samorządowego. To przede wszystkim realizacja zadań wynikająca z obowiązku w ramach wspólnot publicznych. Zadania własne powinny
być wykonywane w sposób samodzielny, bez ingerencji centralnych organów państwowych. Ingerencje takie dopuszczalne są tylko w ramach nadzoru, mają one korygować działania niezgodne z
obowiązującym prawem. W tradycyjnym ujęciu, zadania zlecone
mogą podlegać takiej merytorycznej ingerencji za pośrednictwem
wytycznych. Należy podkreślić, iż zadania zlecane poprzez dokonanie aktu zlecenia stają się w efekcie zadaniami samorządowymi.
Tamże, s.2.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Dz. U. 1997 nr
78 poz. 483), art. 15
10 P. Chmielnicki (red.), Ustawa o samorządzie gminnym komentarz, Warszawa
2013 s. 15
8
9
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Zasadnicza różnica pomiędzy tymi zadaniami odzwierciedla się w
fakcie, co do różnic w sile kontroli i oddziaływania poprzez nadzór
państwowy. Z praktycznego punktu widzenia różnica pomiędzy
zadaniami zleconymi a własnymi sprowadza się przede wszystkim
do kwestii zasad finansowana tych poszczególnych zadań11.
Jak już wcześniej zaznaczono, jednostki samorządu terytorialnego cieszą się stosunkowo dużą samodzielnością i niezależnością
w wykonywaniu zadań. Samodzielność i niezależność samorządu
terytorialnego ma silne oparcie w Konstytucji RP. W ustawie zasadniczej znajduje się wiele przepisów dotyczących samorządu, w
tym cały rozdział zatytułowany jako „Samorząd terytorialny”. Jednak i sama ustawa zasadnicza ustanawia przepisowe formy kontroli samorządu. Według art. 171 ust. 1 Konstytucji, działalność samorządu podlega kontroli legalności. Organami sprawującymi nadzór
nad samorządami są Prezes Rady Ministrów oraz wojewodowie, a
w zakresie spraw finansowych regionalne izby obrachunkowe,
równocześnie samodzielność jednostek samorządowych podlega
sądowej ochronie przypisanej w art.165 ust.2 Konstytucji. Niekwestionowanym środkiem nadzoru nad samorządem zawartym w
art.171 ust.3 Konstytucji, jest także możliwość rozwiązania przez
Sejm, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, organu stanowiącego
jednostki samorządu terytorialnego, który rażąco narusza Konstytucję lub ustawy. Dodać należy również, iż działalność administracji publicznej w tym samorządowej podlega kontroli sądów administracyjnych: wojewódzkich sądów administracyjnych oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego. Badanie zgodności z prawem
aktów prawnych wydawanych przez organy jednostek samorządu
terytorialnego zgodnie z art. 184 Konstytucji, jest również formą
kontroli. Ważny jest także fakt, iż kontrolę może prowadzić Najwyższa Izba Kontroli, co do działalności organów samorządu terytorialnego, komunalnych osób prawnych i innych komunalnych
jednostek organizacyjnych, pod względem legalności, gospodarności i rzetelność zgodnie z art. 203 ust. 2 Konstytucji.
Nadzór nad samorządem terytorialnym jest uregulowany
również w ustawach ustrojowych, między innymi w X rozdziale
11
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Dolnicki, Samorząd …, s. 26.

ustawy o samorządzie terytorialnym, rozdziale VIII ustawy o samorządzie powiatowym oraz rozdziale VII ustawy o samorządzie
wojewódzkim. Uregulowania dotyczące kontroli i nadzoru w poszczególnie wymienionych ustawach są analogiczne. Należy zauważyć fakt, iż w przepisach nie występuje sprecyzowana definicja
nadzoru nad samorządem terytorialnym. Środki nadzoru nad samorządem można podzielić na takie, które są stosowane wobec
organów jednostek samorządu lub stosowane wobec aktów prawnych wydawanych przez te organy. Zakres nadzoru nad samorządem, obejmuje tak zwaną działalność gminną, uregulowaną w art.
85 ustawy o samorządzie gminnym, działalność organów powiatu
uregulowaną w art. 77 ustawy o samorządzie powiatowym, a także
działalność wykonywaną przez samorząd województwa, uregulowaną w art. 79 ustawy o samorządzie wojewódzkim. Przepisy
Konstytucji mówią o działalnością samorządu terytorialnego i działalności komunalnej. Trybunał Konstytucyjny orzekł, iż działalność
komunalna to wszelka działalność gmin. W podobnym tonie wypowiedział się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
orzekając, iż zawarte w art. 85 ustawy o samorządzie gminnym
stwierdzenie "nad działalnością gminną" oznacza, że nadzór sprawowany jest nad całą działalnością gminy, bez wyłączeń. W
związku z tym należy stwierdzić, iż cała działalność gminy podlega nadzorowi, poza oczywiście decyzjami indywidualnymi, które
są uregulowane w art. 102 ustawy o samorządzie gminnym i mogą
podlegać kontroli w innym trybie. W związku z powyższym należy
podkreślić, iż całość działania jednostek samorządu terytorialnego
objęta jest nadzorem, natomiast różne są uprawnienia organów
nadzoru – w zależności od sfery działania organów samorządu12.
Tworząc samorząd terytorialny wraz z określeniem jego autonomii, w tym zadań własnych i zleconych, należy także mieć na
uwadze ewentualną możliwość weryfikacji działań przez niego
podejmowanych. Czy działa on w ramach obowiązującego porządku prawnego. Konieczne zatem wydaje się określenie kryteriów
takiej oceny oraz konsekwencje jakie będą grozić za przekroczenie
obowiązujących przepisów. Najważniejsze kryteria ustawowe, we12

J. Gierszewski, Administracja publiczna, Gdańsk, 2012 s. 54-55.
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dług których oceniana jest praca samorządów to legalność i celowość. Ze względu na te kryteria przyjmuje się podział na nadzór
prawny i celowościowy. Nadzór prawny ogranicza się w zasadzie
do kontroli zadań własnych samorządu, czy działają one zgodnie z
obowiązującymi przepisami. Nadzór celowościowy natomiast, dotyczy głownie zadań zleconych, podlega on również wytycznym
wydawanym przez organ zlecający. Nadzór ten bada zakres celowościowy wykonywanych zadań, co oznacza również zgodność z
wytycznymi. Należy jednak pamiętać, iż mimo wykonywania zadań zleconych organ samorządowy nie staje się w żadnym wypadku częścią administracji centralnej, która zadanie zleciła. Środki
nadzoru stosowane przez organy zlecające to tak zwane otwarte,
do których należą plecenia służbowe i wytyczne. W celu ochrony
niezależności samorządu terytorialnego ustawodawca przewidział
możliwość sądowej protekcji samodzielności samorządu. Należy
także podkreślić, iż państwo stosuje także mniej sformalizowane
środki wpływu na samorząd, polegające na skutecznym gospodarowaniu środkami finansowymi, które w sposób znaczy wpływają
na jego funkcjonowanie13.
2. Funkcjonowanie Najwyższej Izby Kontroli
Według J. Zimmermanna „kontrola polega na badaniu stanu
istniejącego, porównywaniu go ze stanem pożądanym lub postulowanym oraz ustaleniu zakresu i przyczyn zauważonych rozbieżności”14. Nadrzędnym organem kontrolnym w państwie jest Najwyższa Izba Kontroli. Jako instytucja sama w sobie nie jest kontrolą
państwową, co oznacza iż nie wyczerpuje ona w sposób całościowy
pojęcia kontroli państwa, jest natomiast jak określa ją Konstytucja
naczelnym organem kontroli, a więc nie jest ona jedyną instytucją,
która może kontroli dokonywać, obok niej mogą występować także
inne organy i podmioty dokonujące takiej kontroli. Można zatem
uznać, iż kontrola dokonywana przez Najwyższą Izbę Kontroli jest
niejako kontrolą sensu stricto, ale obok niej istnieje jeszcze inna
kontrola sensu largo. Można zatem wysnuć wniosek, iż kontrola
13
14
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Dolnicki, Samorząd …, 27-28
J. Zimmermann., Prawo administracyjne. Kraków 20005

Izby jest w pewnym sensie pojęciem równoznacznym z kontrolą
państwową. Kontrola państwowa jest zwykle kojarzona z kontrolą
finansów publicznych, a taką przede wszystkim sprawuje Izba.15
Należy dodać, że Ustawa o finansach publicznych także zawiera
przepisy dotyczące kontroli w jednostkach administracyjnych, ale
dotyczą one przede wszystkim problematyki audytu wewnętrznego. Podstawą prawną funkcjonowania Izby jest Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej, która normuje jej podstawy i odsyła do ustawy
z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli, jako przepisów szczegółowych. Art. 5 stanowi, że Najwyższa Izba Kontroli
przeprowadza kontrolę pod względem legalności, gospodarności,
celowości i rzetelności.
W ramach struktury organizacyjnej Najwyższej Izby Kontroli,
można wyróżnić jednostki wykonujące zadania kontrolne, to jest 14
departamentów:16
 Departament Administracji Publicznej
 Departament Budżetu i Finansów
 Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji
 Departament Infrastruktury
 Departament Metodyki Kontroli i Rozwoju Zawodowego
 Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego
 Departament Obrony Narodowej
 Departament Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 Departament Pracy, Spraw Społecznych i Rodziny
 Departament Prawny i Orzecznictwa Kontrolnego
 Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 Departament Strategii
 Departament Środowiska
 Departament Zdrowia
16 delegatur regionalnych: Delegatura w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu, Zielonej Górze;
J. Szymanek, O kontroli państwowej teoretycznie, [w:] Kontrola Państwowa,
Rocznik LI, NR 5 (310) Warszawa 2006, s. 26-33.
16 Schemat organizacyjny NIK, https://www.nik.gov.pl/plik/id,2994.html;
24.11.2016
15
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A także jednostki wykonujące zadania w zakresie organizacji i
obsługi NIK (4 biura):
 Biuro Gospodarcze;
 Biuro Informatyki;
 Biuro Organizacyjne;
 Biuro Rachunkowości;
Warto zwrócić uwagę na wyspecjalizowane departamenty,
znajdujące się w strukturze Izby, taka organizacja niewątpliwie
zapewnia właściwy podział kompetencyjny oraz profesjonalizm.
Jak już wcześniej wspomniano Izba może kontrolować wszystkie
urzędy, instytucje, przedsiębiorstwa, które dysponują publicznymi
pieniędzmi. Postępowanie kontrolne polega na sprawdzeniu czy
jednostki kontrolowane wykonują swoje zadania na rzecz obywateli w sposób najbardziej efektywny i oszczędny. Ustawa o NIK z 23
grudnia 1994 roku, stanowi, iż Izba może podjąć kontrole na zlecenie Sejmu lub jego organów, na wniosek Prezydenta RP, Prezesa
Rady Ministrów a także z inicjatywy, między innymi w instytucjach samorządu terytorialnego. Najwyższa Izba Kontroli podlega
Sejmowi RP. Stanowi o tym zarówno Konstytucja RP, jak i ustawa o
Najwyższej Izbie Kontroli. Prezes Izby odpowiada przed Sejmem.
Izba pełni rolę strażnika środków publicznych. Poprzez swoje kontrole dba o zgodne z prawem, gospodarne, celowo wykorzystane i
rzetelne rozliczanie publicznych pieniędzy. Izba nie tylko wskazuje
nieprawidłowości, ale również ewentualne rozwiązania, mające na
celu naprawę mechanizmów wadliwych. Wyniki pokontrolne ukazują obszary w jakich administracja państwowa działa dobrze, a
gdzie potrzebne są zmiany. Sprawozdania z działalności Izby podawane są do publicznej wiadomości. Prezes Izby po przedłożeniu
dokumentu Sejmowi, podaje je do wiadomości publicznej.
Roczne sprawozdanie z działalności Izby przygotowywane
jest na podstawie wyników pracy wszystkich jej jednostek organizacyjnych. W dokumencie najwięcej miejsca poświęca się działalności kontrolnej. Prezentuje się najistotniejsze wyniki w świetle
głównych obszarów kontroli. Główna część sprawozdania dotyczy
najważniejszych nieprawidłowości, jakie udało się wykryć w wybranych obszarach funkcjonowania państwa. Publikowane są także
efekty kontroli, przede wszystkim efekty finansowe, ale też legisla242

cyjne i naprawcze, które to wynikają z realizacji wniosków pokontrolnych przez jednostki kontrolowane. Odrębne rozdziały poświęcone są planowi pracy i jego realizacji, uczestnictwu Izby w procesie legislacyjnym, egzekwowaniu odpowiedzialności wobec prawa,
rozpatrywaniu skarg i wniosków.
3. Kontrola samorządu terytorialnego
Kontrola działalności samorządu terytorialnego przeprowadzana jest pod względem legalności, gospodarności i rzetelności.
Należy zauważyć, iż przy kontroli samorządu nie występuje kryterium celowości, co może sugerować, iż samorząd ma większą dozę
swobody co do podejmowanych przez siebie działań, niż inne organy administracyjne. Kontrola działalności jednostek organizacyjnych i przedsiębiorców, korzystających ze środków publicznych,
jest przeprowadzana pod względem legalności i gospodarności, nie
występują w niej kryteria celowości i rzetelności. Zgodnie z Art. 2.
ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli, kontroluje ona działalność organów administracji rządowej, Narodowego Banku Polskiego, państwowych osób prawnych i innych państwowych jednostek organizacyjnych. Co ważne, Najwyższa Izba Kontroli „może kontrolować działalność organów samorządu terytorialnego, samorządowych osób prawnych i innych samorządowych jednostek organizacyjnych. Najwyższa Izba Kontroli może również kontrolować działalność innych jednostek organizacyjnych i podmiotów gospodarczych (przedsiębiorców) w zakresie, w jakim wykorzystują one majątek lub środki państwowe lub komunalne oraz wywiązują się z
zobowiązań finansowych na rzecz państwa (…)"17.
Należy podkreślić, że Izba może kontrolować organy samorządu terytorialnego, robiąc to z własnej inicjatywy, kontrola tych
organów nie jest obligatoryjna i narzucona przepisami ustawy. Podobna sytuacja występuje przy podejmowaniu kontroli wobec samorządowych osób prawnych, innych samorządowych jednostek
organizacyjnych. Jednostki organizacyjne i podmioty gospodarcze
mogą być kontrolowane, o ile wykorzystują one majątek lub środki
państwowe lub komunalne oraz wywiązują się z zobowiązań fi17

Tamże., s. 26-33.
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nansowych na rzecz państwa. Wyniki kontroli w jednostkach samorządowych mają na celu wskazanie uchybień, gdzie władze samorządowe działają dobrze, a gdzie potrzebne są usprawnienia i
korekty. Jednostki kontrolowane maja prawo zgłaszania uwag i
wniosków co do ustaleń faktycznych organów kontrolnych Izby.
Izba niejednokrotnie wnioskuje o wprowadzanie zmian w obowiązujących przepisach a także o zmianę lub wydawanie nowych aktów wykonawczych. Jednym z najważniejszych i głównych aspektów kontroli w jednostkach samorządowych jest kontrola gospodarowania finansami, której to efektywność wpływa na lepszy rozwój
społeczności lokalnych i regionów18.
Nie należy zapominać o uprawnieniach Najwyższa Izba Kontroli do kontroli działalności innych jednostek organizacyjnych i
podmiotów gospodarczych, w tym przedsiębiorców w zakresie, w
jakim wykorzystują one majątek lub środki państwowe lub komunalne oraz wywiązują się z zobowiązań finansowych na rzecz państwa, a jest to znaczny odsetek podmiotów które wykorzystują
środki publiczne, powierzane im przez organy samorządowe w
celu realizacji różnych zadań. Są to podmioty które:19
1) wykonują zadania zlecone lub powierzone przez państwo
lub samorząd terytorialny;
2) wykonują zamówienia publiczne na rzecz państwa lub samorządu terytorialnego;
3) organizują lub wykonują prace interwencyjne albo roboty
publiczne;
4) działają z udziałem państwa lub samorządu terytorialnego,
korzystają z mienia państwowego lub samorządowego, w tym także
ze środków przyznanych na podstawie umów międzynarodowych;
5) korzystają z indywidualnie przyznanej pomocy, poręczenia
lub gwarancji udzielonych przez państwo, samorząd terytorialny
lub inne określone podmioty, udzielają lub korzystają z pomocy
publicznej podlegającej monitorowaniu w rozumieniu odrębnych
przepisów;
Schemat organizacyjny NIK, https://www.nik.gov.pl/plik/id,2994.html;
24.11.2016
19 Ustawa o Najwyższej Izbie Kontroli z dnia 23 grudnia 1994 r. (Dz. U. Z 2001
R. Nr 85 Poz. 937 z późń. zm.) art. 2.3
18
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6) wykonują zadania z zakresu powszechnego ubezpieczenia
zdrowotnego;
7) wywiązują się z zobowiązań, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U.
z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.), z innych należności budżetowych, gospodarki pozabudżetowej i państwowych funduszy celowych oraz świadczeń pieniężnych na rzecz państwa wynikających
ze stosunków cywilnoprawnych.
Izba Kontroli może kontrolować pod względem legalności i
gospodarności działalność jednostek organizacyjnych i podmiotów
gospodarczych wykonujących zadania z zakresu funkcjonowania
systemów gwarantowania środków pieniężnych i udzielania pomocy podmiotom objętym systemem gwarantowania, o których
mowa w przepisach o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym w zakresie, w jakim wykorzystują one majątek lub środki państwowe
lub komunalne oraz wywiązują się z zobowiązań finansowych na
rzecz państwa.
Ustawa o Najwyższej Izbie kontroli określa samorząd terytorialny jako gminę, powiat, samorząd województwa oraz inne samorządowe osoby prawne i samorządowe jednostki organizacyjne.
Najwyższa Izba Kontroli, przeprowadzając kontrolę w jednostkach
samorządowych lub innych podmiotach dysponujących publicznymi środkami finansowymi, bada w szczególności wykonanie
budżetu państwa oraz realizację ustaw i innych aktów prawnych w
zakresie działalności finansowej, gospodarczej i organizacyjnoadministracyjnej, w tym realizację zadań audytu wewnętrznego,
tych jednostek.
Należy zauważyć, iż kontrole Izby skupiają swoją uwagę
przede wszystkim na kwestii właściwego gospodarowania środkami finansowymi oraz na prawidłowości przebiegu procesów
wewnętrznych, co za tym idzie prawidłowości w zakresie audytu
wewnętrznego. Ważną kwestia jest to, iż Najwyższa Izba Kontroli
może przedkładać właściwym wojewodom i organom jednostek
samorządu terytorialnego informacje o wynikach ważniejszych
kontroli dotyczących działalności samorządu terytorialnego. Jest to
niewątpliwie bardzo istotny element kontroli na szczeblu samorządowym, mający na celu poprawę funkcjonowania i efektywności
245

poszczególnych dziedzin, za które odpowiedzialne są samorządy.
Poprzez składanie raportów co do nieprawidłowości osobom nadzorującym i odpowiedzialnym za wykonywanie tych zadań. O
randze i wadze Izby świadczy fakt, iż organy kontroli, rewizji, inspekcji, działające w administracji rządowej i samorządzie terytorialnym, współpracują z Najwyższą Izbą Kontroli i są obowiązane
do udostępniania Najwyższej Izbie Kontroli na jej wniosek, wyników kontroli przeprowadzonych przez te organy, przeprowadzania określonych kontroli wspólnie, pod kierownictwem Najwyższej
Izby Kontroli oraz przeprowadzania kontroli doraźnych na zlecenie Izby.
Prezes Najwyższej Izby Kontroli może pisemnie powiadomić
kierownika
jednostki
nadrzędnej
lub
właściwy
organ
samorządowy o uwagach, ocenach i wnioskach dotyczących
kontrolowanej działalności, które sformułowano w wystąpieniu
pokontrolnym. Podmioty powiadomione o uwagach, ocenach lub
wnioskach, są obowiązane, w wyznaczonym terminie nie krótszym
niż 14 dni, poinformować Najwyższą Izbę Kontroli o zajętym
stanowisku, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich
niepodjęcia. W razie uzasadnionego podejrzenia popełnienia
przestępstwa lub wykroczenia, Najwyższa Izba Kontroli
zawiadamia organ powołany do ścigania przestępstw lub
wykroczeń, informuje o tym kierownika jednostki kontrolowanej
lub kierownika jednostki nadrzędnej i właściwy organ państwowy
lub samorządowy.
Należy zauważyć, że sama Izba nie ma możliwości ani narzędzi do bezpośredniego karania jednostek łamiących przepisy, ma
jedynie pośrednie uprawnienia, które nie oddziałują na te podmioty w sposób bezpośredni. Natomiast organ właściwy do ścigania
przestępstw lub wykroczeń obowiązany jest zawiadomić
Najwyższą Izbę Kontroli o wynikach postępowania, które zostało
przez Izbę zgłoszone20.
Najwyższa Izba kontroli prowadzi kontrolę w samorządach
wedle ściśle określonych kryteriów, zastosowanie ich umożliwia
Ustawa o Najwyższej Izbie Kontroli z dnia 23 grudnia 1994 r., … art. 2-12; 6263, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Dz. U. 1997 nr 78
poz. 483) art. 202-207
20
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uwzględnienie wieloaspektowości działań kontrolowanych jednostek, wpływa niewątpliwie na skuteczność przeprowadzanych kontroli. Ustawowe kryteria kontroli które stosuje Izba to legalność,
celowość, rzetelność i gospodarność. Legalność, to badanie czy
kontrolowana działalność była zgodna z obowiązującymi w danym
czasie, w określonej dziedzinie, przepisami ustaw i innych aktów
normatywnych o charakterze powszechnie obowiązującym. Ocenę
prawidłowości kreowania przepisów wewnętrznych, obowiązujących w jednostce, a także działalności jednostki w świetle tych wewnętrznych zasad, ocenę zgodności kontrolowanej jednostki z aktami nienormatywnymi, takimi jak np. kontrakty czy umowy. Także ocenę, czy działania podejmowane przez jednostkę miały właściwą podstawę prawną i mieściły się w granicach kompetencji tego podmiotu. Celowość oznacza badanie, czy podejmowane przez
jednostkę działania mieściły się w celach określonych dla niej w
aktach normatywnych, które regulują jej funkcjonowanie, czy zastosowane środki i metody były odpowiednie i optymalne dla
osiągnięcia założonych celów i wreszcie czy założone cele zostały
osiągnięte.21 Najwyższa Izba Kontroli nie ma obowiązku zastępować organów sprawujących nadzór nad działalnością samorządu.
Jako naczelny organ kontroli państwowej ma obowiązek przeprowadzenia oceny działalności całego systemu administracji i gospodarowania środkami publicznymi. Co roku Izba przeprowadza
kontrole dotyczące powiązań budżetu jednostek samorządu terytorialnego z budżetem państwa.
Do najczęściej przeprowadzanych przez Izbę kontroli należą:
realizacja projektów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej,
wykorzystanie dotacji celowych z budżetu państwa, przyznawanie
i rozliczanie dotacji udzielanych jednostkom spoza sektora finansów publicznych, gospodarowanie zasobem nieruchomości jednostek samorządu terytorialnego oraz poziom i struktura zadłużenia
jednostek samorządu terytorialnego22. Kontrola innych podmiotów
J. Buczkowski (red.), Prawo konstytucyjne RP, (instytucje wybrane), Przemyśl
2007, s. 412.
22
B. Torański., Kiedy NIK przeprowadza kontrolę w samorządach,
http://samorzad.infor.pl/temat_dnia/387517,Kiedy-NIK-przeprowadzakontrole-w-samorzadach.html; 22.11.2016
21
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następuje w sytuacjach, gdy: wykonują zadania zlecone lub powierzone przez państwo, wykonują zamówienia publiczne na rzecz
państwa lub samorządu terytorialnego, organizują albo wykonują
roboty publiczne lub prace interwencyjne, prowadzą działalność z
wykorzystaniem mienia państwowego lub samorządowego albo
zarządzają takim mieniem, korzystają z przyznanej indywidualnie
pomocy, gwarancji lub poręczenia Skarbu Państwa lub samorządu
terytorialnego, ciążą na nich zobowiązania finansowe na rzecz
Skarbu Państwa, lub też wykonują zadania z zakresu powszechnego ubezpieczenia społecznego, kontrola podmiotów gospodarczych
i niepublicznych jednostek organizacyjnych, jak już wspomniano
nie obejmuje kryterium gospodarności23.
4. Znaczenie kontroli dla funkcjonowania samorządu
Należy zauważyć, iż nie tylko bezpośrednie kontrole w jednostkach samorządowych mają wpływ na ich funkcjonowanie, Izba
przeprowadza kontrole z zakresu funkcjonowania instytucji i zadań
państwowych, których realizacja jest powierzana samorządom. W
tym zakresie sporządzane są raporty, z których wnioski mogą wyciągać jednostki samorządowe, które w powyższych kontrolach nie
uczestniczyły, ale w przyszłości mogą napotkać podobne sytuacje,
jak te opisane w raportach. Jako przykład można tu podać działania
w zakresie szkolnictwa, służby zdrowia czy transportu, dróg na terenie jednostki samorządowej. Ważną kwestą jest także to, że Izba
posiada delegatury terenowe, które są bliżej lokalnych problemów i
mogą skuteczniej przeprowadzać kontrole w warunkach lokalnych,
niewątpliwym plusem, kontroli delegatur jest to, iż mogą one przeprowadzać niezależne kontrole następcze w obszarach, które już
były sprawdzane przez samorządowe organy kontrolne. Co ważne
w takich sytuacjach następuje weryfikacja wyników kontrolnych
przeprowadzanych przez instytucje, które kontrolują samorząd i
ewentualne wykrycie błędów w procesie kontroli.
Kontrole Najwyższej Izby kontroli niewątpliwie przyczyniają
się do wykrywania istotnych błędów, wskazywania istotnych rozR. Czyżak, M. Czyżak, Kontrola w administracji publicznej : istota, cele i rodzaje [w:]Kwartalnik Prawa Publicznego 3/4,Toruń 2003 s. 67-91
23
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wiązań aby je zniwelować, pomagają także mobilizować władze
samorządowe do efektywniejszego działania. Można podać wiele
przykładów kontroli, które przyczyniają się do poprawy wielu
aspektów działalności samorządów, przykładowe kontrole Izby
dotyczące samorządu to kontrole:24
 realizacji zadań oświatowych przez samorządy;
 zadłużaniu samorządów w tzw. Parabankach;
 realizacji programów polityki zdrowotnej przez samorządy;
 zadłużeniu samorządów;
 zlecaniu usług prawniczych przez samorządy;
 funkcjonowaniu regionalnego publicznego transportu zbiorowego;
 ochronie zabytków;
 wykorzystaniu środków PFRON;
 zarządzaniu cmentarzami komunalnymi;
 kształtowaniu cen za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków;
 pracownikach samorządowych;
 pracownikach samorządowych;
 organizacji pobytu uczniów w bursach i internatach;
 realizacji zadań publicznych przez spółki komunalne;
 ograniczaniu skutków susz i powodzi przez projekty małej retencji;
 finansowaniu obiektów sportowych;
 wdrażaniu systemów teleinformatycznych w miastach i gminach;
 remontach dróg;
 spółkach komunalnych;
 parkach krajobrazowych;
 niebezpiecznych długach szpitali samorządowych;
 szkolnictwie zawodowym;
 restrukturyzacji szpitali korzystających ze środków publicznych;
 żywieniu uczniów w szkołach publicznych;
 realizacji programu oczyszczania kraju z azbestu;
 dofinansowywaniu sterylizacji zwierząt;
 świadczeniu pomocy osobom starszym;
 szkołach specjalnych w systemie informacji oświatowej;
 regionalnych przewozach autobusowych;
 problemach spółek komunalnych;
 ochronie powietrza przed zanieczyszczeniami;
 działaniach promocyjnych miast;
Wyniki kontroli NIK, https://www.nik.gov.pl/kontrole/wyniki-kontrolinik/, 27.11.2016
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 inwestycjach na obszarach objętych ochroną przyrody;
 likwidacji szkół;
 elektrowniach wiatrowych;
 finansowaniu przedszkoli przez gminy;
 polityce mieszkaniowej;
 drogach lokalnych;
 dostępie do sieci i usługach telekomunikacyjnych;
 dotacjach dla szkół niepublicznych;
 nadzorze budowlanym;
 komercjalizacji szpitali;
 pomocy materialnej dla uczniów;
 wykorzystaniu fotoradarów przez straże gminne i miejskie;
 Orlikach;
 funkcjonowaniu zakładów opiekuńczo-leczniczych;
 spółkach komunalnych;
 dowożeniu dzieci do szkół;
 ratownictwie wodnym;
 drogach w dużych miastach;
 bezpieczeństwie pieszych i rowerzystów na drogach publicznych;
 pomocy osobom dotkniętym przemocą domową.

Jak wskazują powyższe przykłady przeprowadzonych przez
Izbę kontroli, dotyczą one bardzo ważnych sfer życia obywateli.
Spektrum tematyczne przeprowadzonych kontroli jest bardzo szerokie i wskazuje na bardzo zróżnicowane problemy z jakim borykają się władze samorządowe i nie tylko, podając przy tym bardzo
istotne i przydatne informacje z punktu widzenia organów decyzyjnych w samorządach. Mimo, iż Izba nie może bezpośrednio
wpływać na decyzje jednostek samorządowych, jej raporty mają
niewątpliwie ogromną rolę opiniotwórczą i wartościującą.
Zakończenie
Prezentowana w pracy problematyka podejmuje próbę ukazania roli, jak działalność kontrolna Najwyższa Izba Kontroli
wpływa na funkcjonowania i działalności samorządu terytorialnego. Każde państwo dąży do jak największej stabilizacji w procesie
swojego istnienia. Aby państwo skutecznie funkcjonowało, musi
efektywnie gospodarować swoimi zasobami oraz działać w sposób
konstruktywny, zgodnie z przyjętymi wcześniej założeniami. Aby
wszystko przebiegało jak należy niezbędne jest kontrolowanie
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działalności państwa, w tym poszczególnych instytucji a nawet
osób. Jest to konieczne aby procesy w nim zachodzące przebiegały
prawidłowo.
Najwyższa Izba Kontroli jest instytucją, która pełni w państwie funkcję kontroli. Jest organem apolitycznym i niezależnym
od innych władz, co gwarantuje niezależność w podejmowanych
przez nią działaniach. Niezależność owa jest normą konstytucyjną,
gwarantuje bezstronność i obiektywność w sferze postępowania
oraz w sferze wydawania decyzji. Izba ma za zadanie badać wszelkie nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem różnych instytucji państwowych i samorządowych. Kontroluje ona także podmioty prywatne, które wykorzystują środki publiczne. Stoi na straży gospodarności i prawidłowości funkcjonowania instytucji. Jest
to niezbędne w demokratycznym państwie prawnym. Izba współpracuje z Sejmem i organami samorządowymi na wielu płaszczyznach, przyczyniając się w ten sposób do tworzenia i polepszania
prawa polskiego. Jest to niezwykle ważne, gdyż poprzez wykrywanie nieprawidłowości można polepszać przepisy, które nie spełniają założonych zamierzeń. Działalność Izby oddziałuje mobilizująco na podmioty kontrolowane, wskazuje rozwiązania zaistniałych
problemów, często też prowadzi do wyciągania konsekwencji wobec zachowań niezgodnych z przepisami.
Słowa kluczowe: Najwyższa Izba Kontroli, Samorząd terytorialny, Rzeczpospolita Polska, Kontrola, Audyt, Konstytucja, Organy kontrolne, Jednostki samorządu terytorialnego, gmina;
Summary:
The importance of Polish Supreme Chamber of Control for the operation and activities of the local self-government
In every existing country, we need institutions for the control
of certain areas of its business. In order to avoid deviations, which
can cause an imbalance to the state. The most important thing is the
management of state finances, which provides efficient operation
and allowed to develop. An extensive bureaucratic apparatus performs various kinds of functions, helping to exist and to do it properly, everything must be controlled. The main body in Poland,
which ensures the proper functioning of the state administration
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and financial management, is the Supreme Chamber of Control.
The first chapter raises issues of local government in Poland, brings
its origins and it is characterized in terms of the tasks, according the
existing law. The second chapter, brings topics related to the competence of the Chamber of Control in relation to local government
and other related entities, which are controlled by the Chamber due
to the specified criteria. Attempts to systematize legal acts on the
basis of which it operates Supreme Chamber of Control, characterizing its competence and personal scope of the business.
The third chapter, attempts to characterize the importance of
control, how the Supreme Chamber of Control may affect the operation of local government. The fourth chapter, attempts to characterize the overall advantages to local government refers.
The dissertation attempts to highlight the significance of
Polish Supreme Chamber of Control for the operation and activities
of the local government.
Keywords: Supreme Chamber of Control, Local government,
the Republic of Poland, Control, Audit, the Constitution, control
authorities, units of local government, municipality;
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Marta Pietrycha

ZNACZENIE POSTAW RODZICIELSKICH
W WYCHOWANIU DZIECKA
Wstęp
Rodzina w literaturze przedmiotu zajmuje szczególne miejsce.
Przypisuje się jej wiele funkcji i zadań. To ona odpowiada za wychowanie młodego pokolenia, za ich rozwój. Rodzina to rodzice
tworzący klimat oraz atmosferę. Są oni pierwszymi i najważniejszymi osobami w życiu dziecka. Przekazują oni wiedzę, nawyki
oraz postawy. Zatem czym jest rodzina? Jakie pełni funkcje? Jakie
wyróżniamy postawy rodzicielskie?
1. Pojęcie rodziny
Potocznie przez pojęcie rodziny rozumiemy ,,podstawową
komórkę społeczeństwa” oraz ,,parę małżeńską posiadającą dzieci”. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka ONZ definiuje rodzinę jako ,,naturalną i podstawową komórką społeczeństwa i ma
prawo do ochrony ze strony społeczeństwa i Państwa”1. Pod kątem
interdyscyplinarnym zauważamy pewne rozbieżności ich w jej definiowaniu2. W XXI wieku rodziną zajęli się przedstawiciele nauk
humanistycznych oraz społecznych. Należy do nich: teologia, antropologia, socjologia, historia, ekonomia, psychologia, pedagogika,
i wiele innych3.
W pedagogice rodzinę definiuje się jako:
1. Środowisko życia i wychowania
2. Grupę
3. Instytucję
4. Wspólnotę4.
Powszechna Deklaracji Praw Człowieka,
http://www.unesco.pl/fileadmin/user_upload/pdf/Powszechna_Deklaracja_P
raw_Czlowieka.pdf (04 maj 2017).
2 A. Janke, J. Brągiel, S. Kawula, Pedagogika rodziny. Obszary i panorama problematyki, Toruń 2004, s. 13.
3 Tamże, s. 24.
4 Tamże, s. 26.
1
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R. Wroczyński przez pojęcie rodziny rozumie naturalne środowisko wychowawcze, w którym to ,,dokonuje się podstawowy
proces wychowania dziecka i wprowadzenia go w krąg kontaktów
społecznych”5.
Podobną definicję przedstawia I. Jundziłł. Według niej rodzina ,,tworzy naturalne środowisko wychowawcze, w którym główne elementy stanowią interakcje zachodzące miedzy poszczególnymi jej członkami”6. A. Kelm twierdzi zaś, że rodzina jest
,,pierwszym i naturalnym kręgiem środowiskowym, do którego
dziecko wchodzi przez sam fakt narodzin”7. To ona ponosi odpowiedzialność za zaspokojenie potrzeb, za jego wychowanie.
Z kolei J. Brągiel zwraca dodatkowo uwagę na osobowość
dziecka. Według niego rodzina uznawana jest za ,,podstawowe,
naturalne i pierwotne środowisko”8. Autor zwraca uwagę na jej
pierwotny charakter. To w niej dziecko się rozwija i wychowuje.
Dodaje, iż rodzina ,,ma ogromny wpływ na kształtowanie osobowości dziecka, rozwój jego zdolności i umiejętności osiągania sukcesu”9. Współcześnie uważa się, iż rodzina tworzy ,,podstawowe,
naturalne i wszechogarniające środowisko życia i wychowania
członków rodziny”10. W rodzinie tej dzieci, rodzice oraz ich członkowie poprzez wspólne współżycie troszczą się o siebie, dążą do
optymalizowania potrzeb i ich harmonizowania.
2. Funkcje rodziny
Zdaniem Z. Mysłakowskiego rodzina pełni wiele rozmaitych
funkcji11. Funkcje te tworzą pewną ograniczoną całość, są jednolite
oraz złożone. Nie możemy ich bowiem realizować oddzielnie lecz
łącznie. Jeśli zatem zaburzymy realizację jednej z nich to w konse-

R. Wroczyński, Pedagogika społeczna, Warszawa 1985, s. 161 – 162.
I. Jundziłł, Opieka nad rodziną w miejscu zamieszkania, Warszawa 1983, s. 16 – 17.
7 A. Kelm, O opiece nad dzieckiem w rodzinie, Warszawa 1974, s. 11.
8 J. Brągiel, Rodzinne i osobowościowe uwarunkowanie sukcesu szkolnego dziecka z
rodziny rozwiedzionej, Opole 1994, s. 12.
9 Tamże.
10 A. Janke, J. Brągiel, S. Kawula, Pedagogika rodziny. Obszary i panorama problematyki…, s. 28.
11 Tamże, s. 58.
5
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kwencji będziemy mówić wówczas o zaburzeniach, niezdolności
rodziny w jej ogólnym funkcjonowaniu12.
W Encyklopedii pedagogicznej T. Pilcha czytamy, iż rodzina
pełni osiem podstawowych funkcji. Należy do nich funkcja:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Rodzicielska
Seksualna
Opiekuńcza
Socjalna
Materialno - ekonomiczna
Wychowawcza
Socjalizacyjna
Kulturalna13.

Funkcja rodzicielska inaczej prokreacyjna związana jest z wydaniem potomstwa oraz z pełnieniem przez rodziców odpowiednich ról
– roli matki i ojca. Funkcja ta posiada zarówno wymiar indywidualny,
jak i społeczny. Wymiar indywidualny to związek małżeński, sprawowanie rodzicielstwa nad swoimi dziećmi. Z kolei wymiar społeczny to dostarczenie społeczeństwu kolejnego członka14.
Funkcja seksualna – kolejna funkcja rodziny. Posiada dwa
wymiary: płciowość i pożycie seksualne. Płciowość przejawia się w
płci kobiety i mężczyzny. Płeć ta odróżnia ich w sposobie myślenia,
w pracy zawodowej, w podejmowaniu decyzji itp. To w rodzinie
następuje kształtowanie cech płciowości poprzez: naśladownictwo
domowników – rodzeństwa, rodziców. Rodzina jest więc szkołą
płciowości. Z kolei pożycie seksualne to nic innego jak edukacja
seksualna rodziców wobec ich dzieci.
Funkcja opiekuńcza obejmuje działania intencjonalne. Są to działania świadomie kierowane na dzieci15. Rodzina sprawuje opiekę nad
dzieckiem, zaspakaja jego potrzeby, przygotowywała do samodzielności. Najważniejszą więc wartością w opiece rodzicielskiej jest dziecko oraz jego szczęście. A charakterystyczną cechą: ,,naturalny, bardzo
intymny, bezpośredni, nieformalny charakter oddziaływań, oparty na
wzajemnej miłości, silnej więzi emocjonalnej między dzieckiem a roM. Łobocki, Teoria wychowania w zarysie, Karków 2009, s. 273.
T. Pilch (red.), Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, t. V, Warszawa 2006, s. 313.
14 Tamże.
15 B. Krzesińska – Żach, J. Izdebska, W. Danilewicz, Pomoc dziecku i rodzinie w
środowisku lokalnym, Białystok 1995, s. 13.
12
13
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dzicami, zaangażowanie rodziców w ten proces”16. Opieka odpowiada za utrzymanie równowagi biopsychologicznej jednostki, jest ona
,,niezbędnym warunkiem zachowania życia, zdrowia, wielostronnego
rozwoju, normalnego funkcjonowania oraz pomyślnego przebiegu
wychowania i socjalizacji”17.
Funkcja socjalna inaczej pomocowa realizowana jest w obszarze pomocy oraz wsparcia społecznego członków rodziny. To oni
doświadczają konfliktów, takich sytuacji losowych jak: kalectwo,
utrata bliskiej osoby, uzależnień18.
Funkcja materialno – ekonomiczna rodziny związana jest z
zabezpieczeniem materialnym jej członków w sytuacjach normalnych oraz losowo trudnych. Funkcja ta przejawia się w prowadzeniu wspólnego gospodarstwa (zakupy, przyrządzanie posiłków,
dbałość o mieszkanie i domowników), zabezpieczeniem startu życiowego swoim dzieciom, zapewnieniem miejsca pracy, dostarczeniu środków finansowych oraz z dziedziczeniu majątku19.
Funkcja wychowawcza rodziny zdaniem M. Łobockiego polega na:
 ,,zaspokojeniu podstawowych potrzeb biologicznych i psychospołecznych dzieci, w tym zwłaszcza potrzeby bezpieczeństwa, miłości, afiliacji (przynależności), uznania i samourzeczywistnienia,
 dostarczeniu pożądanych społecznie wzorów zachowań,
wyzwalających u dzieci proces identyfikacji z rodzicami,
 przekazywaniu i przyswajaniu wartości, norm, zasad
współżycia i współpracy preferowanych w społeczeństwie, w którym żyją,
 umożliwieniu dzieciom (poczynając od wczesnych lat życia)
aktywnego udziału w różnego rodzaju czynnościach i obowiązkach
domowych, traktując je zarazem jako równoprawnych partnerów
życia rodzinnego,

Tamże, s. 18.
T. Pilch (red.), Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, t. V…, s. 322.
18 Tamże, s. 322 – 323.
19 B. Krzesińska-Żach, J. Izdebska, W. Danilewicz, Pomoc dziecku i rodzinie w
środowisku lokalnym…, s. 42.
16
17
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 rozwijaniu i rozszerzaniu kontaktów międzyludzkich, tj. pogłębianiu u dzieci więzi emocjonalnej z krewnymi, przyjaciółmi i
znajomymi”20.
Sam proces wychowanie w rodzinie może posiadać charakter
świadomy – celowy, refleksyjny oraz samorzutny, bezrefleksyjny21.
A mechanizmami procesu wychowawczego jest m.in. mechanizm
naśladownictwa i identyfikacji, mechanizm kontroli społecznej,
mechanizm inspirujący i pobudzający22. Dwa pierwsze mechanizmy mają charakter bezrefleksyjny zaś trzeci refleksyjny.
Kolejna funkcja rodziny to socjalizacyjna. W literaturze
przedmiotu wymienia się dwa rodzaje socjalizacji – wtórną i pierwotną. W rodzinie mówimy o socjalizacji pierwotnej. To w niej
uczą się wartości, reguł. Poprzez sam sposób odnoszenia się do
dzieci, poprzez naśladowanie zachowań dziecko przyjmuje role
które występują w społeczeństwie23. Zdaniem R. Wroczyńskiego
rodzina wprowadza dziecko w zjawisko społecznego życia, w
świat pełen konfliktów. Rodzinie przypisuje więc rolę ,,pomostu
między jednostką a społeczeństwem”24. Rodzina tutaj ochrania
przed różnymi zagrożeniami, a także dopuszcza tylko te komunikaty ,,budujące”25.
Ostatnia, funkcja kulturalna jest powiązana z funkcją wychowawczą i socjalizacyjną. Kultura oznacza całokształt wytworów
,,działalności ludzkiej i wzorów zachowań przekazanych z pokolenia na pokolenie”26. Dlatego też twierdzi się, że rodzina jest
,,skarbcem” kultury. Zawiera ona dwa elementy kultury: elementy
materialne (dom) o duchowe (zwyczaje, obyczaje, normy)27.

M. Łobocki, Teoria wychowania w zarysie…, s. 298 – 299.
A. Janke, J. Brągiel, D, S. Kawula, Pedagogika rodziny. Obszary i panorama problematyki…, s. 59.
22 H. Cudak, Znaczenie rodziny w rozwoju i wychowaniu małego dziecka, Warszawa 1999, s. 30.
23 A. Brémond, J. F. Couet, A. Davie, Kompedium wiedzy o socjologii, Warszawa
2006, s. 92– 93.
24 T. Pilch (red.), Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, t. V…, s. 324 – 325.
25 Tamże.
26 Tamże, s. 325.
27 Tamże.
20
21
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Rodzina jest podstawowym środowiskiem wychowawczym
dziecka To ona zaspakaja podstawowe jego potrzeby. A swoje zadania realizuje poprzez spełnianie funkcji. Trudno jest sobie wyobrazić jej prawidłowe funkcjonowanie bez spełnienia którejkolwiek z pośród nich.
3. Pojęcie postaw
Zdaniem S. Nowaka „postawą pewnego człowieka wobec
pewnego przedmiotu jest ogół względnie trwałych dyspozycji do
oceniania tego przedmiotu i emocjonalnego nań reagowania oraz
ewentualnie towarzyszących emocjonalno – oceniającym dyspozycjom względnie trwałych przekonań o naturze i własnościach tego
przedmiotu i względnie trwałych dyspozycjach do zachowanie się
wobec tego przedmiotu”28.
Według T. Mądrzyckiego postawę można określić jako
,,ukształtowaną w procesie zaspokajania potrzeb, w określonych
warunkach społecznych, względnie trwałą organizację wiedzy,
przekonań uczuć, motywów oraz pewnych form działania i reakcji
ekspresywnych podmiotu, związaną z określonym przedmiotem
lub klasą przedmiotów”29.
Z kolei postawa rodzicielska w literaturze przedmiotu definiowana jest jako czynnik, od którego ściśle zależy rozwój oraz
przyszłość dziecka30. Według psychologii postawą nazywamy
,,tendencję do zachowania się w specyficzny sposób wobec jakiejś osoby,
sytuacji czy problemu”31. Stąd też postawa rodzicielska: macierzyńska i
ojcowska to pewna tendencją do zachowania się w określony sposób w
stosunku do dziecka. Aby określona tendencja była postawą, musi być
ona utrwalana. Dlatego też nie może charakteryzować się przejściowym
stanem psychicznym32.

Zdaniem M. Ziemskiej postawy rodzicielskie są ,,zazwyczaj
plastyczne i podlegają zmianom”33 w stosunku do zmiany przedS. Nowak, Pojęcie postawy w teoriach i stosowanych badaniach społecznych, Warszawa 1973, s. 18.
29 T. Mądrzycki, Wpływ postaw na rozumowanie, Warszawa 1970, s. 21.
30 T. Pilch (red.), Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, t. IV, Warszawa 2006, s. 748.
31 M. Ziemska, Postawy rodzicielskie, Warszawa 2009, s. 31 – 32.
32 Tamże.
33 Tamże..
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miotu. A co więcej inne postawy powinniśmy przyjąć w stosunku
do niemowlęcia, a inne do siedmiolatka).
H. Misiewicz postawę określa ,,wyrazem ustosunkowania się
jednostki do otaczającej rzeczywistości”34. Według autorki warunkiem wystąpienia postawy jest więc dojście do związku między
podmiotem z przedmiotem. Podmiotem jest człowiek, a przedmiotem obiekt postawy. Czynnikiem wpływającym na rodzaj postawy
są potrzeby. Dlatego też rodzina jako instytucja wychowawcza
wzbudza i zaspokaja potrzeby dziecka. I tylko w ten oto sposób
może ona kierować kształtowaniem postaw35. A postawy wychowawcze rodziców, które to podkreślają podmiotowość ich dziecka
powodują dodatkowo umocnienie w nich odpowiedzialności za
swoje zachowanie36. Z kolei wykorzystanie przez rodziców skrajnego stylu – stylu autokratycznego obniża prawdopodobieństwo
zdobycia pozytywnych zachowań.
4. Struktura i cechy postaw
Postawy posiadają złożoną strukturę. Każda z nich posiada
trzy komponenty. Pierwszym z nich jest komponent emocjonalny.
Dotyczy on reakcji, emocji i uczuć związanych z przedmiotem danej postawy. Drugim komponentem jest komponent poznawczy.
Ten z kolei dotyczy przekonań oraz myśli na temat samego przedmiotu postawy, a więc ilość, wiedza, jakość. Ostatni komponent to
komponent behawioralny. Pochodzi ze słowa bahawior co z angielskiego oznacza zachowanie. Łączy się on z ,,zachowaniem jednostki wobec przedmiotu postawy”37.
Przechodząc z kolei do cech postaw należy przypomnieć o ich
złożoności. Powyższe komponenty wskazują na pewne ich różnice.
Postawa skierowana jest zawsze na jej przedmiot. Przedmiotem
tym mogą być ludzie, zwierzęta, zjawiska. Każda z nich może
przybierać trzy formy. Może być to postawa pozytywna (znak dodatni), postawa negatywna (znak ujemny) i postawa neutralna
H. Misiewicz, Rola rodziny w kształtowaniu postaw, Warszawa 1986, s. 82.
Tamże, s. 71.
36 M. Zadworna- Cieślak, N. Ogińska- Bulik, Zachowania zdrowotne młodzieżyuwarunkowania podmiotowe i rodzinne, Warszawa 2011, s. 71.
37 T. Pilch (red.), Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku…, s. 745.
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(znak zerowy). Czasami jednak możemy mieć do czynienia z postawą ambiwalentną, gdzie mówimy o różnych emocjach, przyjmuje ona wówczas różne znaki. Kolejną cechą postaw jest ich siła. I tu
zachodzi zależność: ,,im postawa silniejsza, tym większa szansa, że
ujawni się ona w zachowaniu bądź działaniu”38. Każda z postaw
ma swą treść przedmiotową – dotyczy ona zawsze kogoś bądź czegoś. Inną cechą postawy jest zakres, a więc postawa może dotyczyć
kilku przedmiotów. Kolejna cecha to złożoność, czyli stopień rozwinięcia jej poszczególnych elementów oraz zwartość – zgodność
między jej komponentami. Pozostałe cechy to stopień powiązania
jednej postawy z innymi oraz jej trwałość.
5. Rodzaje postaw rodzicielskich
W literaturze przedmiotu wyróżniamy kilka typologii postaw
rodzicielskich. Jedną z pierwszy typologii przedstawił L. Kanner –
amerykański psychiatra. Autor mówi o czterech postawach: akceptacja i uczucie, jawne odtrącenie, perfekcjonizm, nadmierne chronienie39. Powyższy podział jest niepełny. L. Kanner akceptację i
uczucie uważa jedynie za pozytywną postawę. Niemniej jednak w
procesie wychowania pożądane są jeszcze inne postawy, które to w
większym stopniu oddziałują na rozwój dziecka40.
Kolejna typologia to typologia A. Roe. Autorka do postaw rodzicielskich zalicza takie postawy jak: akceptacja przypadkowa,
akceptacja kochająca, koncentracja nadmiernie opiekuńcza, koncentracja nadmiernie wymagająca, unikanie odtrącające i unikanie zaniedbujące41.
Przedstawiona typologia A. Roe jest nieco bardziej zróżnicowana w stosunku do L. Kannera. Niemniej jednak podobnie jak L.
Kanner zawiera zbyt mało pożądanych zachowań. A. Roe do pozytywnych postaw zalicza zachowanie kochające, które opierają się
na akceptacji ciepła rodziców42.

Tamże.
Tamże, s. 748.
40 M. Ziemska, Postawy rodzicielskie…, s. 43.
41 Tamże, s. 44 – 45.
42 Tamże, s. 45.
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Typologie prezentowane przez L. Kannera oraz A. Roe, M.
Ziemska uważa za niepełne. Zdaniem autorki zwracają oni większą
uwagę na postawy niepożądane, które szkodzą dziecku. Zdaniem
M. Ziemskiej postawy pożądane wychowawczo ,,powinny być dostrzegane, wyróżniane i doceniane nie mniej niż postawy wychowawczo niepożądane”43.
Dlatego też najczęściej cytowaną typologią jest typologia M.
Ziemskiej44. Według niej istnieją postawy, które sprzyjają zaspokojeniu potrzeb psychicznych oraz takie, które utrudniają to, powodując deprawację. A zaspokojenie lub niezaspokojenie potrzeb
,,wpływa na sposób zachowania dziecka i kształtowanie jego osobowości”45.
M. Ziemską do pozytywnych postaw zalicza:
1. Akceptację
2. Współdziałanie
3. Uznanie praw dziecka
4. Przyznawanie dziecku rozumnej swobody46.
Pierwsza postawa, postawa akceptacji związana jest z miłością rodziców. Kochają oni swoje dzieci takie jakie są, zarówno z
mocnymi, jak i słabymi stronami. Mówią im ciągle, że są dla nich
ważne, potrzebne. Swą akceptacje wyrażają poprzez kontakt słowny, kontakt wzrokowy (obserwacja dziecka podczas zabawy) i dotyk (pogłaskanie, przytulenie)47.
Druga postawa – współdziałanie, dotyczy ona zaangażowania
się rodziców. Rodzice okazują zainteresowanie jego zabawą, angażują je w prace oraz problemy domowe48.
Kolejna to uznanie praw dziecka. I zgodnie z tą postawą rodzina docenia oraz uznaje prawa dziecka. Pozwala podejmować
mu dobrowolnie aktywności, dziecko działa na własną odpowie-

Tamże, s. 48 – 49.
Tamże, s. 30
45 Tamże.
46 Tamże, s. 57
47 M. Bulera, K. Żuchelkowska, Edukacja przedszkolna z partnerskim udziałem rodziców, Toruń 2006, s. 53.
48 M. Madej-Babula, Z. Marek, Edukacyjne przestrzenie zdrowia, Kraków 2009, s. 64.
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dzialność49. Czwarta postawa pozytywna – przyznawanie dziecku
rozumnej swobody. I tutaj rodzice pozwalają dziecku na samodzielną zabawę. Niemniej jednak należy pamiętać, iż rodzice dając
swobodę dziecku troszczą się jednocześnie o ich zdrowie i bezpieczeństwo50.
Z kolei do negatywnych postaw autorka zalicza postawę:
1. Odtrącenie
2. Unikanie
3. Nadmierne wymaganie
4. Nadmierne chronienie.
Pierwsza negatywna postawa to postawa odtrącająca. I tutaj
dziecko dla rodzica jest ciężarem. Rodzice nie kochają go, bagatelizują jego potrzeby psychiczne, biologiczne, krytykują, nie liczą się z
jego zdaniem51.
Kolejna postawa – postawa unikania. U rodziców tych występuje obojętność uczuciowa. Rodzice unikają kontaktów z dzieckiem
bowiem nie należy to do ich przyjemności. Dodatkowo nie interesują się ich problemami, nie angażują się w sprawy dzieci. Rodzic
działa więc za pośrednictwem osób trzecich, często obdarza dziecko prezentami. Przez takie niekorzystne zabiegi opóźniają rozwój
dziecka52.
Trzecia – postawa nadmiernie wymagająca. Rodzice stawiają
dziecku wysokie wymagania, wymagania przerastające możliwości. Dziecko nie potrafi spełnić marzeń rodziców. Rodzice czują
rozczarowanie. U dzieci tych występuje zaburzenie w zachowaniu,
jest im brak wiary w swoje siły, są nieufni53. Ostatnia postawa –
postawa nadmiernie chroniąca. I tutaj rodzice są zbyt nadopiekuńczy, zaspokajają wszystkie zachcianki i potrzeby dziecka. Poprzez
zbyt dużą ochronę doprowadzają dziecko do izolacji, nie ma kontaktu z rówieśnikami. Dziecko uważa się za wzór doskonałości. Z

M. Bulera, K. Żuchelkowska, Edukacja przedszkolna z partnerskim udziałem rodziców…, s. 54.
50 M. Ziemska, Postawy rodzicielskie…, s. 58 – 60.
51 M. Bulera, K. Żuchelkowska, Edukacja przedszkolna…, s. 55.
52 M. Ziemska, Postawy rodzicielskie, Warszawa 2009, s. 62.
53 Tamże.
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kolei rodzice traktują go jako przysłowiowego dzidziusia. W trosce
usuwają problemy pojawiające się na ich drodze54.
Analizując powyższą typologią postaw należy stwierdzić, iż u
matki i ojca nie występują jednak tego samego typu postawy.
Dziecko podlega więc różnym tendencjom. Mogą one mieć zabarwienie pozytywne bądź negatywne. Jeśli tendencje są jednakowe to
mówimy o zachowaniu koalicji wychowawczej. Koalicja ta oparta
jest na wzajemnej akceptacji oraz szacunku rodziców względem
siebie. Ważne jest więc by zamierzenia rodziców wobec ich dziecka
nie były rozbieżne. Istnieje wobec tego duża szansa na to, iż pomimo odmienności powyższych typów postaw rodziców, nie będą
wywierały one szkodliwego wpływu lecz staną się źródłem doznań
emocjonalnych55.
Właściwe postawy rodzicielskie zapewniają dziecku wszechstronny rozwój. Wpływa na intelekt, ich aktywność, uspołecznienie
oraz przystosowanie do szkoły. Rodzice, którzy więc przejawiają
pozytywne postawy rodzicielskie akceptują dziecko, dostrzegają
oraz zaspakajają jego potrzeby, otaczają miłością i opieką. Dziecko
staje się więc ufne, jeśli potrzebuje pomocy to chętnie zwraca się do
rodziców o pomoc oraz radę, jest wytrwałe, zdolne do współdziałania z innymi. Takie dziecko zadowolone jest z własnej pracy i
rezultatów. Dziecko potrafi zadbać o sienie, troszczy się o zdrowie
swoje i innych56. Z kolei przy niewłaściwych postawach rodzicielskich zauważa się dystans uczuciowy w stosunku do dziecka bądź
też nadmierną koncentrację na nim. Dziecko w takiej sytuacji nie
wierzy we własne siły, jest pobudliwe, niepewne i lękliwe. A postawa odtrącenia powoduje zahamowanie uczuć wyższych i kłótliwość57. Postawy rodzicielskie o zabarwieniu pozytywnym powodują, iż dziecko wychowuje się prawidłowo. Dlatego też rodzice
wychowując swoje potomstwo powinni ze sobą ściśle współpracować, niwelować złe zachowania.

M. Bulera, K. Żuchelkowska, Edukacja przedszkolna z partnerskim udziałem rodziców…, s. 55.
55 M. Ziemska, Postawy rodzicielskie…, s. 68.
56 Tamże.
57 Tamże, s. 66 – 67.
54

264

6. Kształtowanie i zmiana postaw
Istnieją dwa skrajne stanowiska dotyczące zmian postaw.
Według psychologów społecznych uważa, że zmiana postaw jest
procesem skomplikowanych lecz jak najbardziej możliwym. Są
jednak i tacy, którzy twierdzą, że ,,w przypadku ukształtowanych
w okresie dzieciństwa postaw zmiany, nawet jeśli nastąpią, są niewielkie i nietrwałe”58.
U dziecka cały proces kształtowania postaw uzależniony jest
od aktywności otaczających go osób, a więc od rodziców i bliskich
– osób zaspokajających ich potrzeby. Na kształtowanie postaw
zdaniem T. Mądrzyckiego wpływ mają dwa czynniki. Pierwszym z
nich są czynniki zewnętrzne – grupy społeczne, środki masowego
przekazu. Kolejnym czynnikiem są czynniki wewnętrzne – tu zaliczamy potrzeby osoby, poziom wiedzy, inteligencję, wcześniejsze
postawy. Zdaniem autora te dwa powyższe czynniki pozostają ze
sobą w ścisłym związku59.
Postawy nabywamy w procesie uczenia się. Istotny wpływ na
ich kształtowanie mają trzy mechanizmy. Pierwszym z nich jest
naśladowanie. I tutaj jest on widoczny u małych dzieci, które imitują, naśladuje zachowanie dorosłych. Kolejnym jest uogólnienie inaczej generalizowanie. I ostatnim mechanizmem jest wzmacnianie
pozytywne bądź negatywne. Polega ono na przykład na nagradzaniu lub karaniu60.
Przy czym kształtowanie i zmiana postaw może dotyczyć jej
wszystkich wymiarów, a więc siły, znaku i stopnia ich internalizacji. Proces tworzenia postaw jest procesem wielofazowym, rozciągniętym w czasie. S. Gertsmann mówi o jego czterech fazach. Faza
pierwsza inaczej genetyczna. Rozpoczyna się podczas zetknięcia się
jednostki z obiektem wobec to której nie ma jeszcze ukształtowanej
postawy. I tu pod wpływem oddziaływania sytuacji tworzy się dynamiczny stereotyp prowadzący do pojawienia się określonego
zachowania. Kontakt z przedmiotem danej postawy nie jest tu koniecznym warunkiem jej powstania. Bowiem postawa niepełna
może również powstać pod wpływem refleksji i przemyśleń. Z ko58

T. Pilch (red.), Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku…, s. 746.

59Tamże.
60
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lei faza druga określana inaczej fazą aktywności. Są to wszystkie
reakcje wynikające bezpośrednio z jej obecności. przyczyniają się
one do jej utrwalenia oraz wzmocnienia. Kolejna, faza trzecia związana jest z bezwładnością i sztywnością postawy. I tutaj pozostaje
ona niezmieniona pomimo ciągle zmieniającej się sytuacji. Ostatnia
faza – faza czwarta związana jest z modyfikacją. Zmiany dokonują
się jednak pod wpływem doświadczeń jednostki z przedmiotem
postawy61.
W literaturze przedmiotu często podkreśla się, iż trudniej jest
zmienić sam znak postawy niż jej siłę. Dlatego też najłatwiej dokonuje się zmiany postawy w obszarze jednego jej znaku oraz wtedy,
gdy jest ona słaba. Zdaniem H. C. Kelmera można mówić o trzech
metodach zmian postawy. A więc o uleganiu – gdy chcemy uzyskać nagrodę czy też uniknąć kary. Kolejna to identyfikacja – gdy
pragniemy uzyskać bądź utrzymać związek z grubą lub jednostką.
Ostatnia to internalizacja, czyli uwewnętrznienie, polega ono na
przekonaniu o słuszności danej postawy. Postawy mogą ulec zmianie poprzez oddziaływanie na emocje, zachowanie i procesy poznawcze62.
Wnioski
Rodzina jest pierwszym środowiskiem wychowawczym
dziecka. To w niej wychowywane są młode pokolenia. Rodzina to
rodzice, którzy tworzą klimat oraz atmosferę. Dom jest właśnie
miejscem przekazywania uczuć, wiedzy, nawyków i postaw. To
,,mądrość i dobroć rozumiana jako życzliwość i spolegliwość, nadaje tym działaniom koloryt ciepła, wzruszenia i głębi”63. Rodzice są
więc pierwszymi i najważniejszymi osobami w życiu dziecka. To
oni rozpoczynają proces wychowania. Rodzice wspomagają dziecko w ich rozwoju, pomagają im budować osobowość, tworzyć sytuację wychowawczą sprzyjającą rozwoju64. Według J. Izdebskiej
do wychowania rodzicielskiego należy podchodzić w sposób holiTamże.
Tamże.
63 B. Dymara (red.), Dziecko w świecie rodziny, Kraków 1998, s. 144.
64 J. M. Garbula, A. Zakrzewska, W. Sawczuk, Świat rodziny. Pespektywa interdyscyplinarna wobec wyzwań i zagrożeń, Toruń 2013, s. 285 – 286.
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styczny jako ,,zintegrowane działania i sytuacje nawzajem uzupełniające się, dopełniające, krzyżujące się, pozostające ze sobą wyraźnie w relacjach komplementarnych”65.
Często podkreśla się, iż głównym zadaniem rodziny jest wychowanie i rozwój dziecka. Zgodnie z Soborem Watykańskim II
rodzice dając życie swoim dzieciom ,,w najwyższym stopniu są
zobowiązani do wychowania potomstwa”66, wobec tego ,,muszą
być uznani za pierwszych i głównych wychowawców”67.
Postawa rodzicielska – macierzyńska i ojcowska jest pewną
tendencją do zachowania się w określony sposób w stosunku do
dziecka. Czynnikiem wpływającym na rodzaj postawy są potrzeby.
Dlatego też rodzina jako instytucja wychowawcza wzbudza i zaspokaja potrzeby dziecka. I tylko w ten oto sposób może ona kierować kształtowaniem postaw68. A postawy wychowawcze rodziców, które to podkreślają podmiotowość ich dziecka powodują dodatkowo umocnienie w nich odpowiedzialności za swoje zachowanie69. Z kolei wykorzystanie przez rodziców skrajnego stylu – stylu
autokratycznego obniża prawdopodobieństwo zdobycia pozytywnych zachowań.
Streszczenie:
Rodzina jest pierwszym środowiskiem wychowawczym
dziecka. Odpowiada ona za jego potrzeby, rozwój i wychowanie.
Obecnie przypisuje się jej wiele funkcji i zadań. To jaką postawę
przyjmie wobec dziecka wpływa na cały jego proces wychowania.
Dlatego tak ważna jest współpraca rodziców i to jakie pełnią obowiązki w stosunku do dziecka. Zatem czym jest rodzina? Jakie pełni funkcje? Jakie postawy rodzicielskie przyjmują wobec dziecka?
Niniejszy artykuł porusza kwestie postaw rodzicielskich w
wychowaniu dziecka. Definiuje pojęcie rodziny. Omawia jej funkE. J. Kryńska, J. Dąbrowska, A. Szarkowska, U. Wróblewska (red.), Patriotyzm a wychowanie, Białystok 2009, s. 306.
66 T. Kukołowicz, Rodzina wychowuje, Stalowa Wola 1996, s. 145.
67 Tamże.
68 H. Misiewicz, Rola rodziny w kształtowaniu postaw…, s. 71.
69 M. Zadworna–Cieślak, N. Ogińska- Bulik, Zachowania zdrowotne młodzieżyuwarunkowania podmiotowe i rodzinne…, s. 71.
65

267

cje. Definiuje pojęcie postaw. Opisuje ich strukturę i cechy. Przedstawia rodzaje postaw rodzicielskich.
Słowa kluczowe: rodzina, wychowanie, postawa, dziecko
Summary:
The signification of parental attitudes to upbringing the child
Family is the first child's educational environment. They responsible for their needs, development and upbringing. Currently,
many functions and tasks are assigned to family. The whole
process of upbringing depends on their attitude. That is why, it is
so important for parents to work together and perform duties to
their children. So what is a family? What are theirfunctions? What
parental attitudes take on a child? This article deals with issues of
parental attitude to upbringing the child. Defines the concept of
family. Discusses its functions. Defines the notion of attitudes. Describes its structure and characteristics. It presents the types of parental attitudes.
Keywords: family, upbringing, attitude, child
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Natalia Habik

DZIECKO Z NIEPEŁNOPSRAWNOŚCIĄ UWARUNKOWANĄ
GENETYCZNIE - JAKOŚĆ ŻYCIA RODZINY
Wprowadzenie
Analiza problematyki rodziny wynika między innymi z przekonania, że jest ona najlepszym środowiskiem rozwojowym wynikającym z możliwości opieki warunkującej zaspokajanie potrzeb
dziecka. Za prawidłowe funkcjonowanie każdego człowieka odpowiedzialne są uwarunkowania biopsychiczne takie jak możliwości jednostki, stan zdrowia psychofizycznego oraz czynniki środowiskowe. Jednym z najważniejszych czynników środowiskowych
mających wpływ na rozwój jednostki ma rodzina. Oddziaływanie
psychospołeczne rodziców na potomstwo posiada rozległy zasięg,
ponieważ ma wpływ na rozwój funkcji poznawczych dziecka co w
efekcie warunkuje osiągane w przyszłości umiejętności szkolne.
Rodzina wpływa również na stabilność emocjonalną dziecka, formowanie obrazu samego siebie i stosunku innych osób, przygotowuje do pełnienia ról społecznych. Rodzinę można zdefiniować na
wiele sposobów. Jednakże najczęściej rozpatruje się jako instytucję
społeczną lub jako grupę społeczną1.
Analizując rodzinę w kontekście grupy społecznej z reguły
opisuje się jej strukturę- podział ról, podział władzy rodzicielskiej,
rozkład i jakość relacji emocjonalnych oraz obowiązujące normy i
typowe sposoby porozumiewania się. Znaczącym aspektem funkcjonowania rodziny rozumianej jako grupa społeczna są realizowane przez nią cele, tj. prokreacja, zapewnienie opieki i wykształcenia
dzieciom, zapewnienie bytu materialnego. W związku z powyższą
analizą można funkcje rodziny podzielić na dwie grupy realizowanych celów. Pierwsza grupa ma na celu zaspokajanie indywidualnych potrzeb każdego z członków rodziny, tj. wyżywienia, ubrania,
higieny, przyjemności, troski czy też opieki. Natomiast druga ma
na celu realizowanie zadań, które stawiają przed rodziną inne gruI. Obuchowska, Dziecko niepełnosprawne w rodzinie, WSiP, Warszawa 2005,
s. 88–89.
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py społeczne oraz ogólnie przyjęte normy społeczne. Zarówno
pierwsza jak i druga grupa wzajemnie się przenika i uzupełnia.
Prawidłowo funkcjonująca rodzina tworzy wspólnotę, która wymaga od swych członków, a przede wszystkim od samych rodziców, integralnego zespolenia celów i dążeń. Podstawą do prawidłowego funkcjonowania rodziny i utrzymania w niej właściwych
relacji są przede wszystkim następujące wartości, tj. zdrowie, miłość, zgoda, odpowiednie warunki materialne, równowaga psychiczna i stabilność uczuć, silna więź emocjonalna między rodzicami i dziećmi, a także poczucie wspólnoty, potrzeba wzajemnego
przebaczania, szacunku i wzajemnego zrozumienia, komfort życia
jej członków, poczucie przynależności i odpowiedzialności oraz
wzajemna, bezinteresowna pomoc i opieka2. Opis zagadnień związanych z funkcją rodziny staje się niezwykle ważny w chwili gdy
jest ona dotknięta chorobą czy niepełnosprawnością jednego z jej
członków- w tym przypadku dziecka. Pojawienie się niepełnosprawności w rodzinie powoduje wielki szok, z którym początkowo żadna rodzina nie jest w stanie sobie poradzić sama w taki sposób by nie miało to negatywnego wpływu na jej członków3. Narodziny dziecka z cechami zmian genetycznych, często malformacyjnych, np. charakterystycznych dla zespołu Downa (ZD) są dla każdej z rodzin wielce traumatycznym i wielce bolesnym przeżyciem.
W pracy analizowano sytuację rodziny wychowującej dziecko z
niepełnosprawnością uwarunkowaną genetycznie na przykładzie
dziecka ze zdiagnozowaną trisomią 21- zespołem Downa.
Etiologia i epidemiologia zespołu Downa
Zespół Downa jest jedną z najczęstszych aberracji chromosomowych, która spowodowana jest trisomią autosomalną 21 pary
chromosomów. Opisu charakterystycznych cech zewnętrznych
osób dotkniętych chorobą dokonał wybitny XIX-wieczny lekarz
John Langdon Down. Występowanie charakterystycznych cech fenotypowych umożliwiło bez większych trudności ustalenie rozpoB. Balcerzak-Paradowska, Sytuacja osób niepełnosprawnych w Polsce, IPiSS,
Warszawa 2002, s. 38–55.
3 A. Nowicka, Psychospołeczna integracja dzieci przewlekle chorych w szkole podstawowej, Impuls, Kraków 2001, s. 18–27
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znania klinicznego zespołu Downa. Trisomia autosomalna 21
chromosomu jest najczęściej występującą przyczyną upośledzenia
umysłowego uwarunkowanego genetycznie. Występuje ona z częstością 1:600-700 urodzeń. W grupie dzieci z Zespołem Downa
można wyróżnić trzy grupy chorych, wśród których 95% dotyka
tzw. trisomia prosta, gdzie dodatkowy chromosom występuje we
wszystkich komórkach organizmu. Natomiast 4% chorych dotyka
tzw. translokacja, a u niespełna 1% chorych dochodzi do tzw. mozaiki chromosomowej. Obecność dodatkowego chromosomu powoduje u wszystkich chorych dzieci wielopoziomowe zaburzenia
metaboliczne, wady narządów wewnętrznych oraz opóźnienie intelektualne. Zespół Downa jest najczęściej rozpoznawany na podstawie charakterystycznego wyglądu zewnętrznego, występujących cech dysmorficznych oraz nieprawidłowości funkcjonalnych i
strukturalnych. Do grupy najczęściej występujących cech dysmorficznych należy: małogłowie, płaski profil twarzy, mongoidalne
ustawienie szpar powiekowych, oczopląs, mały nos, wystający,
gruby język- makroglosja, mała objętość jamy ustnej, krótkie podniebienie twarde, jasne plamki na tęczówce, niewielkie małżowiny
uszne, zaburzenia słuchu oraz niskorosłość.
Na uwagę zasługuje fakt, że cechy te są widoczne już w okresie życia płodowego w związku z tym mogą być diagnozowane w
USG prenatalnym. U wszystkich dzieci jak i młodzieży z zespołem
Downa występują nieprawidłowości lokomocji oraz opóźnienie
dojrzewania i wzrastania tkanek i narządów4. Występujące opóźnienie oraz dysharmonia rozwoju fizycznego narastają wraz z wiekiem, jednakże największy deficyt dotyczy pomiarów obwodu
głowy oraz długości ciała, gdzie uwidacznia się mały rozmiar.
Rozwój psychomotoryczny dzieci z zespołem Downa jest opóźniony. Dzieci z zespołem Downa samodzielnie siadają w okolicach 14
miesiąca życia, natomiast umiejętność samodzielnego chodzenia
osiągają dopiero około w 2 roku życia. Zmianom tym współtowarzyszyć może również zmniejszone napięcie mięśniowe, które najbardziej widoczne jest u noworodków. U dzieci z zespołem Downa
M. Weijerman, J. de Winter, Clinical practice. The care of children with Down
syndrom, Eur. J. Pediatr, nr12/ 2010, s. 1445–1452.
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istnieje zwiększone ryzyko występowania wad wrodzonych, zaburzeń organicznych, takich jak: wrodzone wady serca i przewodu
pokarmowego, problemy dermatologiczne. W tej grupie dzieci
stwierdza się również zwiększoną częstość zakażeń, najczęściej
górnych dróg oddechowych5.
U dzieci z zespołem Downa można zaobserwować nie tylko
występowanie charakterystycznych cech wyglądu zewnętrznego,
ale również niepełnosprawność intelektualną o specyficznym profilu poziomu rozwoju i przebiegu procesów poznawczych. Opóźnienie rozwoju poznawczego występujące od urodzenia nasila się w
wieku 2-4 lat6. U dzieci tych obserwuje się również występowanie
trudności rozwoju mowy. W diagnozie funkcjonowania dzieci z
zespołem Downa obok oceny poziomu rozwoju intelektualnego
bardzo ważna jest również ocena przystosowawczych zachowań
rozumianego jako stopień dojrzałości społecznej. W rozwoju przystosowawczym dzieci z zespołem Downa charakterystyczne jest
występowanie wysokiej dojrzałości społecznej, na który znaczący
wpływ ma klimat rodzinny, a przede wszystkim relacja z matką. W
grupie dzieci z zespołem Downa występuje istotna przewaga rozwoju społecznego nad rozwojem intelektualnym.
Wiek dojrzałości społecznej u osób z zespołem Downa jest
wyższy od wieku inteligencji i wzrasta nieproporcjonalnie wolno z
wiekiem, stąd stopniowy spadek ilorazu dojrzałości społecznej7. W
zdecydowanej większości dzieci z zespołem Downa mają miłą osobowość, są wrażliwe, dobroduszne oraz uczciwe. W kontaktach z
innymi osobami są otwarte, towarzyskie, serdeczne, pogodne,
życzliwe oraz przyjacielskie. Do mocnej strony funkcjonowania
społecznego osób z zespołem Downa należy zwiększona koncentracja na emocjach pozytywnych niż negatywnych. Dzieci te posiadają dużą zdolność do naśladowania, są spostrzegawcze oraz cie-

L. Jorde, J. Carej, M. Bamshad, R. White, Genetyka medyczna, Wyd. Czelej,
Lublin 2000, s. 110–111.
6 G. Ram, J. Chinen, Infections and immunodeficiency in Down syndrom, Clin.
Exp. Immunol, nr 1/2011, s. 9–16.
7 E. Zasępa, Psychospołeczne funkcjonowanie osób z zespołem Downa, Wyd. Impuls, Kraków 2008, s. 15–25.
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kawe otaczającego świata8. Cechuje je niskie nasilenie trudnych
zachowań, niższy poziom nieprzystosowania emocjonalnego w
porównaniu z rówieśnikami o prawidłowym przebiegu rozwoju.
Jednakże pod względem temperamentu są bardzo podobni do neurotypowych rówieśników.
Każde dziecko z niepełnosprawnością posiada obok istniejących zaburzeń także takie umiejętności, które nie są zakłócone. Występująca niepełnosprawność dziecka w okresie dorastania ma
trwały i niestety negatywny wpływ na proces fizycznego rozwoju,
co wpływa na obniżenie oraz ograniczenie aktywności życiowej,
która w efekcie wtórnie obniża wydolność psychofizyczną oraz
nasila labilność emocjonalną9. Ważnym stwierdzeniem jest fakt, że
coraz to lepsza opieka okołoporodowa oraz leczenie chirurgiczne
wad wrodzonych zwiększa przeżywalność dzieci z zespołem
Downa10. W ostatnich latach obserwuje się znaczący wzrost średniej liczby życia osób z zespołem Downa. W 1949 roku długość życia wynosiła 12 lat, obecnie wzrosła ona do prawie 60 lat. U osób z
zespołem Downa występuje duże zróżnicowanie zmian związanych z wiekiem, przy czym istnieje ryzyko rozwoju demencji typu
Alzheimera11.
W opiece medycznej duże znaczenie odgrywa odpowiednia
profilaktyka, stymulacja rozwoju oraz kształtowanie właściwych
postaw rodzinnych i społecznych wobec chorych dzieci. Dzieci, u
których zdiagnozowano niepełnosprawność powinny wzrastać w
poczuciu akceptacji społecznej oraz poczuciu bliskich więzi rodzinnych. Proces włączenia w życie społeczne dziecka z zespołem
Downa powinien obejmować uczestnictwo w życiu rodzinnym,
edukacji, grupie rówieśniczej, czasie wolnym, a w przyszłości również zatrudnienie w poczuciu pełnoprawnego obywatelstwa narodu. Takie podejście, które będzie stawało na wzmacnianie pomocR. Ossowski, Teoretyczne i praktyczne podstawy rehabilitacji, Wyd. Uczelniane
WSP, Bydgoszcz 1999, s. 41–47.
9 H. Żuraw, Udział osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, Wyd. Akademickie Żak, Warszawa 2008, s. 30.
10 P. Dworkin P, Pediatria, Wyd. Urban & Partner, Wrocław 2000, s. 268–270.
11 A. Esbensen, Health conditions associated with aging and end of life of adults with
Down syndrome, Int. Rev. Res. Ment. Retard, nr 39/2010, s. 107–126.
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nego i świadomego otoczenia dziecka może znacznie wpłynąć na
poprawę rozwój intelektualnego dziecka12.
Rodzina dziecka z Zespołem Downa
Każdy rodzaj niepełnosprawności dziecka zarówno fizycznej
czy intelektualnej staje się czynnikiem zaburzającym dotychczasowy układ w rodzinie oraz przyczynia się do dezorganizacji wcześniej istniejącego stylu życia jej członków. Specyfika funkcjonowania rodzin wychowujących dziecko o zaburzonym rozwoju zostanie przedstawiona w trzech aspektach. Pierwszy odnosi się do występujących przeżyć emocjonalnych rodziców. Drugi natomiast do
istniejących stosunków członków rodziny ze środowiskiem społecznym. Ostatni, trzeci dotyczy sytuacji bytowej rodziny oraz
zmian w organizacji życia rodzinnego. Przeżycia emocjonalne
członków rodziny dziecka z zespołem Downa można podzielić na
kilka etapów. Pierwszy z nich zwany inaczej okresem szoku/okresem krytycznym/ okresem wstrząsu emocjonalnego. Występuje on bezpośrednio po tym, kiedy rodzice dowiadują się, że
ich dziecko jest niepełnosprawne i nie będzie rozwijać się prawidłowo. U większości rodziców w chwili negatywnych diagnozy
dziecka dochodzi do załamania, rozpaczy, poczucie krzywdy oraz
bezradności13. Do częstych objawów występujących w tym okresie
należą niekontrolowane reakcje emocjonalne, tj. płacz, agresja
słowna oraz reakcje i stany nerwicowe rozumiane jako zaburzenia
snu, stany lekowe.
Wymienione emocje negatywnie oddziaływują na wzajemne
relacje pomiędzy członkami rodziny. Kolejnym etapem przeżyć
emocjonalny rodzin dziecka z zespołem Downa może być okres
kryzysu emocjonalnego, który nazywany jest również okresem
rozpaczy lub depresji. Podczas tego okresu rodzice nadal przeżywają wcześniejsze negatywne emocje, ale w większym wyciszeniu i
spokoju. Rodzice w dalszym ciągu w trakcie tego okresu nie potrafią się pogodzić z tym, że mają niepełnosprawne dziecko, często są
zrozpaczeni oraz bezradni. Bardzo często dochodzi u rodziców do
12
13

K. Różnowska, Dziecko z zespołem Downa, Wyd. Lek. PZWL, Warszawa 2007.
T. Plich, Metoda organizacji środowiska, WSiP, Warszawa 2003, s. 59.

275

występowania poczucia winy wynikającej z przekonania, że to z
ich powodu dziecko jest niepełnosprawne i nie mogą mu pomóc.
Podczas trwania tego okresu rodzice zazwyczaj bardzo pesymistycznie oceniają przyszłość swojego dziecka. Silne przeżycia emocjonalne oraz występowanie nadmiaru problemów zarówno własnych oraz rodziny może wywołać agresję w ich wzajemnych kontaktach oraz bunt i wrogość wobec najbliższego otoczenia. W trakcie trwania tego okresu często obserwuje się występowanie zjawiska odsuwania się ojca od rodziny wyrażonym poprzez izolację,
ucieczkę w alkohol, pracę zawodową lub społeczną, bądź też niestety całkowite opuszczenie rodziny. Następnym etapem przezywania emocji jest okres pozornego przystosowania się do sytuacji.
W tym okresie dominującą cechą jest fakt, że rodzice starają się podejmować nieracjonalne próby radzenia sobie z sytuacją wychowania chorego dziecka.
Często rodzice nie mogąc pogodzić się z faktem niepełnosprawności dziecka, stosują różne mechanizmy obronne. Do jednych z nich należy nieuznawanie faktu niepełnosprawności dziecka poprzez podważanie trafności uzyskanej diagnozy i ponawianie
jej w różnych placówkach z nadzieją uzyskania pozytywnego orzeczenia o stanie zdrowia dziecka. Ostatnim okresem. który można
wyróżnić w przeżyciach emocjonalnych rodziców jest okres konstruktywnego przystosowania się do sytuacji. Istotą tego okresu
jest analiza problemu- czy i w jaki sposób można pomóc dziecku.
Ważną kwestię podczas trwania tego okresu odgrywa dla rodziców
uzyskanie informacji na temat prawdziwych przyczyn choroby
dziecka, jej konsekwencji, metod postępowania z dzieckiem oraz
ewentualne zabezpieczenie jego przyszłości. Wtedy też rodzice zaczynają dostrzegać postępy czynione przez dziecko doświadczając
z tego tytułu wiele satysfakcji i radości14. Wychowanie dziecka z
niepełnosprawnością dezorganizuje nie tylko relacje wewnątrzrodzinne, ale wpływa także na stosunki jakie rodzina utrzymuje z
najbliższym otoczeniem. Integracja rodziny wychowującej dziecko
z zespołem Downa ze środowiskiem społecznym ma bardzo duże
A. Oates, A. Bebbington, J. Bourke, S. Girdler, H. Leonard, Leisure participation for schoolaged children with Down syndrom, Disabil. Rehabil, nr 19/ 2011, s.
331880–1889.
14
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znaczenie w procesie rozwoju społecznego dziecka. Charakter
związków zachodzących między rodziną, a otoczeniem uzależniony jest od powszechnie uznawanych poglądów na temat osób niepełnosprawnych i ich miejsca w życiu. W procesie integracji społecznej rodzin wychowujących dziecko o zaburzonym rozwoju duże znaczenie odgrywają występujące różnego typu bariery. Są to
bariery architektoniczne oraz komunikacyjne, które utrudniają
dziecku m.in. nawiązywanie kontaktów z rówieśnikami, korzystanie z miejsc użyteczności publicznej. Utrudnieniem są również bariery instytucjonalne występujące pod postacią braku odpowiednich placówek leczniczych, rehabilitacyjnych oraz oświatowych15.
Posiadanie oraz wychowywanie dziecka z zespołem Downa
wprowadza wiele zmian w dotychczasowym życiu rodzinnym i
pełnionych przez nią funkcjach.
Po okresie wstrząsu oraz kryzysu emocjonalnego rodzice próbują przywrócić równowagę życia rodzinnego modyfikując często
jego organizację. Często wiąże się to z rezygnacją z własnych planów, zainteresowań na rzecz większości czasu poświęcanemu
dziecku. Zmianie ulegają również wzajemne relacje między rodzicami. Wychowywanie dziecka o zaburzonym rozwoju modyfikuje
również życie zawodowe rodziców. Absencja zawodowa matek
sprawia, że tracą one nie tylko zarobki ale również możliwość realizacji planów i ambicji zawodowych. Taki stan rzeczy sprawia, że
pogarsza się sytuacja finansowa rodziny, co w efekcie bardzo często zmusza ojca dziecka do szukania dodatkowej pracy, często po
godzinach lub w dni wolne, dystansując go tym samym od rodziny
i jej codziennych problemów. Innego charakteru nabierają również
kontakty towarzyskie rodziców. Najczęściej są one bardzo sporadyczne i okazjonalne. Uważa się, iż znaczącą rolę w procesie integracji społecznej rodziny odgrywa postawa rodziców wobec otoczenia, gdyż to od nich zależy jaką będą przyjmować postawę- izolacyjną bądź integracyjną. Pierwsza z nich charakteryzuje się dążeniem rodziców do wycofywania się z kontaktów społecznych. Rodzice wycofują się z życia towarzyskiego, nie nawiązują kontaktów
E. Kordus, E. Furmańska, Włączenie wykluczonych, Integracja, nr 2/ 2009, ss.
20–23.
15
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sąsiedzkich czy koleżeńskich. Przyjęcie takiej postawy bywa często
efektem negatywnych reakcji otoczenia na niepełnosprawność
dziecka. Natomiast w postawie integracyjnej dominuje dążenie rodziców do utrzymania oraz nawiązywania relacji społecznych.
Często rodzice reprezentujący taką postawę aktywnie działają w
organizacjach i stowarzyszeniach niosących pomoc dzieciom niepełnosprawnym.
Analizując sytuację materialno-bytową rodziny bierze się
przede wszystkim pod uwagę jej warunki mieszkaniowe i ekonomiczne. Od nich w głównej mierze zależy pozycja społeczna rodziny, stopień zaspokojenia potrzeb jej członków oraz warunki rozwoju dzieci16. Wychowywanie dziecka z ZD powoduje, że większość
matek musi rezygnować z pracy zawodowej, co w efekcie wpływa
na obniżenie standardu życia rodziny. Elementem pogarszającym
status ekonomiczny rodziny są również wydatki przeznaczane na
leczenie i rehabilitację dziecka. Sytuacja materialna większości rodzin wychowujących dziecko z ZD jest trudna, często przyczynia
się do występowania ograniczeń w wydatkach na odzież, kulturę i
wypoczynek. Powoduje również wzrost napięć i konfliktów pomiędzy małżonkami, co negatywnie wpływa na atmosferę wychowawczą i stosunek do dziecka.
Wychowanie dziecka z zespołem Downa ma wpływ nie tylko
na rodziców, ale także na rodzeństwo. Każdy z członków rodziny
inaczej reaguje na wiadomość o chorobie dziecka. Zależy to zarówno od właściwości psychicznych jednostki, jak też od więzi emocjonalnych, w jakich pozostaje ona z dzieckiem. Zarówno dla dobra
dziecka z ZD, jak i dobra pozostałych członków rodziny ważne jest
osiągnięcie względnej równowagi emocjonalnej. W procesie wychowania dziecka z ZD ważne jest również przyjęcie przez członków rodziny racjonalnej postawy wobec choroby dziecka, ponieważ sprzyja to wytworzeniu w rodzinie właściwej atmosfery gwarantującej zabezpieczenie potrzeb wszystkich jej członków17.
Dziecko z niepełnosprawnością powinno być traktowane na równi
J. Sikora, A.Ostrowska, Syndrom niepełnosprawności — bariery integracji,
Wyd. IFiS PAN, Warszawa 1996, s. 17.
17 C. Cunningham, Dzieci z zespołem Downa. Poradnik dla rodziców. WSiP, Warszawa 1994, s. 175.
16
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ze zdrowym rodzeństwem, nie powinno być stosowanego wobec
niego oddzielne reguły i standardy postępowania. Próby wyróżniania przez rodziców dziecka z ZD mogą spowodować u zdrowego rodzeństwa zazdrość oraz poczucie zaniedbania prowadzące
czasem do odrzucenia rodzeństwa z niepełnosprawnością oraz do
żalu wobec rodziców18.
W chwili pojawienia się w rodzinie dziecka o zaburzonym
rozwoju mogą występować negatywne przeżycia emocjonalne
zdrowego rodzeństwa nasilające się wraz z upływem czasu w
chwili, gdy rodzice poświęcają choremu dziecku coraz więcej uwagi. Taki stan prowadzi do występowania u rodzeństwa poczucia
zazdrości oraz rozżalenia, które może szczególnie potęgować się,
gdy dochodzi do porównania swojej sytuacji i rówieśników. Taka
analiza może prowadzić do odczuwania zazdrości, wrogość oraz
gniewu. Zdarza się również w skrajnych przypadkach, że koncentracja rodziców na dziecku z ZD jest nadmierna. Wówczas zdrowe
rodzeństwo może dostrzegać niedobór rodzicielskiej uwagi oraz
troski. Opieka i wychowanie dziecka z ZD pochłania wiele czasu i
uwagi rodziców, co w konsekwencji przyczynia się zwiększeniu
obowiązków domowych zdrowego rodzeństwa. Rodzeństwo często jest obciążone dodatkowymi zajęciami wynikającymi z potrzeby zapewnienia opieki choremu bratu lub chorej siostrze. Zdrowe
rodzeństwo dzieci z niepełnosprawnością często stawiane jest w
sytuacji, w której rodzice przenoszą na nie swoje niespełnione nadzieje i oczekiwania wynikające z faktu posiadania chorego dziecka. Taka sytuacja przyczynia się do idealizacji zdrowego rodzeństwo, wierząc w jego ponadprzeciętne możliwości rozwojowe, co w
efekcie prowadzi do stawiania mu byt wygórowanych wymagań19.
Podsumowanie
Wychowywanie dziecka z zespołem Downa wymaga od rodziców wiele cierpliwości oraz pracowitości. Większość rodziców
w chwili zdiagnozowania zaburzenia dziecka odczuwa zagubienie
M. Karwowska M., Wspieranie rodziny dziecka niepełnosprawnego umysłowo,
Impuls, Kraków 2007, ss. 9–20.
19 A. Ostrowska, Niepełnosprawni w społeczeństwie, Wyd. IFiS PAN, Warszawa
1996, ss. 5–18.
18
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oraz osamotnienie. W wielu rodzinach wielką pomocą dla rodziców w opiece nad dzieckiem z niepełnosprawnością jest zdrowe
rodzeństwo. Zdrowe dzieci wychowujące się w rodzinie z dzieckiemz niepełnosprawnością często czują się zaniedbywane przez
rodziców. Ciągła opieka nad chorym dzieckiem sprawia, że rodzice
stają się mniej wrażliwi na potrzeby zdrowego rodzeństwa lub
przeciwnie, stają się ulegliwobec nich starając się rekompensować
niedostatek czasu i zainteresowania. Niektórzy rodzice nadmiernie
idealizując swoje zdrowe dzieci upatrują w nich urzeczywistnienie
swoich marzeń i nadziei, co w efekcie przyczynia się do stawiania
im zbyt wygórowanych wymagań, które w głównej mierze dotyczą
również opieki nad niepełnosprawnym rodzeństwem. Jednakże
niekiedy ciężar tej opieki sprawia, że we wzajemnych relacjach
między dzieckiem zdrowym a chorym pojawia się niechęć bądź też
odrzucenie. Aczkolwiek są też pozytywne aspekty posiadania rodzeństwa z ZD powodującego kształtowanie odpowiedzialności
oraz empatii. Jednakże bardzo często obserwuje się również poczucie winy i wstydu za zachowania chorego brata lub siostry, szczególnie w środowisku rówieśników. Dlatego też zdrowe dzieci niechętnie mogą zapraszać kolegów do domu. Bardzo często trudno
im mówić o chorobie rodzeństwa.
Zarówno rodzice, jak i zdrowe dzieci mogą przeżywać bardzo
silne emocje związane z faktem posiadania w rodzinie dziecka z
zespołem Downa. Dlatego bardzo ważne jest by podczas dokonywania analizy sytuacji rodzinnej dziecka z niepełnosprawnością
objęcie wsparciem nie tylko rodziców, ale też również zdrowe rodzeństwo. Wspólnym odczuciem zarówno rodziców i głównie starszego rodzeństwa jest nadmierne obciążenie obowiązkami wynikającymi z opieki nad dzieckiem o zaburzonym rozwoju. Podobne są
też konsekwencje- analizując pozycję rodziców jest to często rezygnacja i absencja zawodowaoraz brak czasu na realizację potrzeb i
zainteresowań. Natomiast w odniesieniu do zdrowego rodzeństwa
przejawia się to problemami w nauce oraz ograniczoną ilością czasu na życie towarzyskie i kulturalne.
Kolejnym czynnikiem zaznaczającym się w funkcjonowaniu
rodziców i zdrowego rodzeństwa jest izolacja społeczna. Rodzice
bardzo często zrywają bądź też ograniczają kontakty towarzyskie,
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natomiast rodzeństwo ma problemy w ich nawiązywaniu oraz
podtrzymywaniu z uwagi na posiadanie w domu dziecka z zaburzeniem. Kolejną konsekwencją wynikającą z posiadania w rodzinie dziecka z zespołem Downa jest utrudnienie zaspakajania potrzeb materialno-bytowych rodziny. Powyższe rozważania sytuacji
i jakości życia rodziny wychowującej dziecko z ZD wymagają
wsparcia. Terapia rodzin, włączanie członków rodziny do programów usprawniania dziecka mogą pomóc w stworzeniu atmosfery
życia rodzinnego, w której wszyscy będą czuli się akceptowani
orazkochani. Analizując sytuację rodzinną dziecka z ZD ważna jest
w odniesieniu do zdrowego rodzeństwa potrzeba objęcia ich szczególną opieką i wsparciem.
Streszczenie:
W artykule przedstawiono sytuację oraz jakość życia rodziny
wychowującej dziecko z zespołem Downa. Analiza literatury
wskazuje niewątpliwie, że narodziny i wychowanie dziecka z chorobą genetyczną jest bardzo trudną sytuacją zarówno dla rodziców
jak też rodzeństwa dziecka. Przystosowanie się do niej oraz opanowanie umiejętności optymalnego rozwiązania jest procesem długotrwałym, który wymagają nowego spojrzenia na szereg rutynowo dotychczas realizowanych czynności bądź poznania zupełnie
nieznanych spraw. Choroba dziecka wpływa na wiele obszarów
życia rodziny: sytuację materialną, społeczną, zdrowie i kondycję
zarówno psychiczną, jak i fizyczną jej członków.
Słowa kluczowe: rodzina, zespół Downa, jakość życia, niepełnosprawność
Summary:
Childwith disability genetically conditioned - quality of family life
The article presents the situation and quality of life of a family
bringing up a child with Down syndrome. Literature analysis undoubtedly indicates that the birth and education of a child with
genetic disease is a very difficult situation for both parents and siblings of the child. Adapting to it and mastering the skill of the optimum solution is a long-term process that requires a new look at a
number of routine activities that have taken place so far or to know
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completely unknown issues. Childhood illness affects many areas
of a family's life: the material, social, health and physical and mental condition of its members.
Key words: family, Down syndrome, quality of life, disability
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Magdalena Skolimowska

TERAPIA RODZIN W PODEJŚCIU SYSTEMOWYM
JAKO POMOC W ROZWOJU RODZINY
Wstęp
Problematyka rodziny w kontekście doświadczanych trudności jest tematem wciąż aktualnym. Panuje przekonanie, że rodzina
jako taka znalazła w kryzysie1. Dla przezwyciężenia pojawiających
się trudności poszukuje się nowych rozwiązań czy form pomocy.
W sytuacji szeroko pojętego kryzysu jedną z możliwości pomocy
dla rodzin jest psychoterapia systemowa. W artykule omówione
zostaną podstawowe założenia podejścia systemowego w psychoterapii a następnie wybrane aspekty rozumienia rodziny jako systemu i pracy terapeutycznej z rodzinami, aby w ten sposób wykazać, że systemowa praca terapeutyczna może stać się źródłem
zmian w rodzinie korzystnie wpływając na jej rozwój.
Podstawowe założenia nurtu systemowego
Twórcą ogólnej teorii systemów był biolog L. von Bertalanffy.
Stawia sobie ona za cel całościowe wyjaśnienie sposobu funkcjonowania organizmów żywych oraz społeczeństw. Jedna z definicji
mówi, że system „to uporządkowana kompozycja elementów, tworząca spójną całość2. Podobnie system definiuje Buckley: „System
jest kompleksem elementów lub komponent bezpośrednio lub pośrednio pozostających w reakcji w taki sposób, że każda z komponent pozostaje w związku przynajmniej z jedną inną częścią systemu, w bardziej lub mniej trwały sposób, w określonym czasie”3.
Twórca ogólnej teorii systemów, definiuje system bardzo zwięźle:
„Systemy to struktury, które składają się z powiązanych elementów”4. Wspólną cechą przytoczonych definicji jest rozumienie sysB. M. Nowak, Rodzina w kryzysie. Studium resocjalizacyjne. Warszawa 2012.
L. Drożdżowicz, Ogólna teoria systemów. [w:] Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny. Red. B. de Barbaro. Kraków 1999, s. 11.
3 I. Namysłowska, Terapia rodzin. Warszawa 2000, s. 29.
4 Tamże, s. 29.
1
2
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temu jako całości złożonej z różnych elementów wchodzących ze
sobą w interakcje5.
System można scharakteryzować za pomocą takich określeń
jak: „podział na podsystemy, granice, eksport i import materii
(energii) lub inaczej wymiana informacji z otoczeniem, a także tendencja do zachowania struktury (morfostaza) oraz do zmiany (morfogeneza)”6. Morfostaza oraz morfogeneza zostają zrealizowane za
pomocą dwóch procesów regulacyjnych nazwanych mechanizmem
sprzężenia zwrotnego ujemnego oraz sprzężenia zwrotnego dodatniego7.
Systemy dzieli się na systemy otwarte oraz systemy zamknięte. Systemy otwarte, to wszystkie systemy żywe, a ich cechą charakterystyczną jest ciągła wymiana energii, materii bądź informacji
z otoczeniem. W systemach zamkniętych, w przeciwieństwie do
systemów otwartych, nie następuje wymiana energii z otoczeniem8.
Wyjaśnienia wymagają dwa inne, charakterystyczne dla ogólnej teorii systemów pojęcia: struktura systemu oraz organizacja
systemu. Namysłowska wyjaśnia, że „organizacja systemu to relacje elementów, które tworzą całość dającą się przyporządkować do
pewnej klasy. Struktura z koli oznacza przestrzenne, specyficzne
wyposażenie w komponenty”9.
Początki nurtu systemowego w psychoterapii sięgają lat 1940
– 1950 a jego kolebką stała się Ameryka. W tym czasie zachodzą w
Ameryce liczne zmiany kulturowe spowodowane głównie napływem imigrantów po II wojnie światowej. Pojawiające się wówczas
problemy natury społecznej rodzą potrzebę udzielenia pomocy
przybyłym imigrantom, zwłaszcza na płaszczyźnie trudności adaptacyjnych. Kliniścyści, którzy w tym czasie opracowywali rządowe
programy pomocy imigrantom, dostrzegli rolę więzi społecznych i
ich wpływ na rozwój zaburzeń oraz ich leczenie. Uwaga skupiona
do tej pory na jednostce, została przesunięta na relacje, jakie nawiązuje zaburzona jednostka. Kluczowe wśród nich są relacje rodzinTamże, s. 29.
I. Namysłowska, Terapia rodzin. Warszawa 2000, s. 29.
7 Tamże, s. 29.
8 Tamże, s. 30.
9 Tamże. s. 30.
5
6
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ne, małżeńskie. Uwagę zwrócono także na relacje towarzyskie, zawodowe10.
W ujęciu systemowym jednostka postrzegana jest jako element różnych systemów, tj. systemu rodzinnego, systemu towarzyskiego, systemu zawodowego. W obrębie każdego z tych systemów
jednostka stanowi część podsystemu. Przykładowo, w ramach systemu rodzinnego, jednostka może tworzyć podsystem małżeński,
rodzicielski czy też podsystem dzieci. Ogólna teoria systemów zakłada, że elementy każdego z podsystemów oddziałują na siebie
wzajemnie. Te wzajemne oddziaływanie ma charakter cyrkularny a
jego podstawę stanowią zachowania komunikacyjne. Próbując zrozumieć zachowanie jednostki należy zawsze rozpatrywać je w ramach kontekstu społecznego, w jakim mają miejsce. Klinicyści w
podejściu systemowym skupiają się zatem na procesie komunikacyjnym zachodzącym między ludźmi – „na sposobach porozumiewania się i zasadach porządkujących wzajemne relacje w systemie
(podsystemie)”11.
Rodzina jako system
W ujęciu systemowym rodzinę rozumie się jako złożoną, zorganizowaną i rozpoznawalną grupę tworzącą całość. Oznacza to, że jest
ona czymś więcej niż jedynie sumą wszystkich tworzących ją członków. Między członkami rodziny zachodzą dynamiczne relacje i właśnie ich zrozumienie pełni kluczową rolę12. Ujmując pojęcie rodziny w
podejściu systemowym jeszcze inaczej można stwierdzić, że rodzina
jest „złożoną, wielopoziomową siatką transkacji i komunikacji między
członkami, które przebiegają zgodnie z określonymi, charakterystycznymi dla danej rodziny, regułami”13. Zgodnie z teorią systemów
zmiana zachowania u jednego członka rodziny powoduje, że zmianie
ulegają również zachowania pozostałych osób w rodzinie oraz ulega
zmianie funkcjonowanie całej rodziny jako systemu. Zaburzenia wyL. Grzesiuk, U. Jakubowska, Podejście systemowe. [w:] Psychoterapia. Szkoły,
zjawiska, techniki i specyficzne problemy. Red. L. Grzesiuk. Warszawa 1998, s. 60.
11 Tamże, s. 62.
12 Por. H. Goldenberg, I. Goldenberg. Terapia rodzin. Kraków 2006, s. 77.
13 L. Cierpiałkowska, Koncepcje interakcyjne i systemowe oraz ich znaczenie dla psychologii klinicznej. [w:] Psychologia kliniczna. Red. H. Sęk. Warszawa 2005, s. 134.
10
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jaśniane są w oparciu o model cyrkularny, co oznacza, że zamiast
koncentrować się na przyczynach danego zachowania u konkretnego
członka rodziny, poszukuje się mechanizmów wewnątrzrodzinnych
odpowiedzialnych za jego podtrzymywanie14. Ponadto przyjmuje się,
że objaw „ można traktować jako przejaw ostrego lub przewlekłego
zaburzenia równowagi sił emocjonalnych w relacjach rodzinnych danej osoby15.
Z modelem cyrkularnym wiążą się jeszcze dwa pojęcia: ekwifinalność oraz ekwipotencjalność. Pierwsze z nich oznacza, że rozpoczynając działanie z różnych punktów, może uzyskać takie same
rezultaty. Ekwipotencjalność oznacza natomiast, że choć przyczyny
mogą być podobne, skutki, jakie zostaną przez nie wywołane będą
odmienne16. Rodzina postrzegana jako system dzieli się na podsystemy, który to podział ma dynamiczny charakter. Ukształtowanie
się podsystemów jest zależne od wielu czynników. Chociażby w
zależności od tego w jakiej fazy cyklu znajduje się życie rodzinne,
tak też zgodnie z nimi będą kształtować się właściwe dla danej fazy
podsystemy. Przykładem podsystemu może być podsystem mąż –
żoną, rodzice – dzieci, brat – siostra17.
W rodzinnym systemie wyróżnia się także granice: zewnętrzne oraz wewnętrzne. Te zewnętrzne oddzielają rodzinę od pozostałych systemów o szerszym charakterze, umożliwiając także komunikowanie się rodziny z innymi systemami, z którymi rodzina podejmuje współpracę dla zrealizowania właściwych sobie funkcji.
Granice wewnętrzne natomiast przebiegają pomiędzy poszczególnymi członkami składającymi się na rodzinny system lub między
podsystemami, wyznaczając w jakim stopniu nastąpi przepływ
informacji. Pojęciem charakteryzującym przepływ informacji w
ramach postawionych granic jest „przepuszczalność”. Prawidłowe
funkcjonowanie rodziny wymaga właściwe ustanowionych granic.

Tamże, s. 134.
I. Kołbik. Procesy emocjonalne w rodzinie. [w:] Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny. Red. B. de Barbaro. Kraków 1999, s. 31
16 Namysłowska, jw. s. 32.
17 Namysłowska, jw. s. 32.
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Te zaś mogą w zależności od stopnia przepuszczalności być zaliczane do granic sztywnych, prawidłowych bądź zatartych18.
Zagadnieniem szczególnie ważnym ze względu na kluczowe
znaczenie w procesie terapeutycznym jest problematyka procesów
regulacji zachodzących w rodzinie. Zdaniem takich autorów jak
Jackson, zachowania w rodzinie wyznaczane są w oparciu o strategię homeostazy rodzinnej19. Ze względu na kluczowy charakter
tego zagadnienia warto przytoczyć podstawowe założenia dotyczące dążenia rodziny do zachowania homeostazy:
„a. […] rodzina działa w taki sposób, aby osiągnąć równowagę we wzajemnych relacjach.
b. Członkowie rodziny pomagają utrzymać tę równowagę w
sposób jawny oraz ukryty.
c. Powtarzalne, cykliczne, przewidywalne wzorce komunikacyjne rodziny ujawniają tę równowagę.
d. Kiedy homeostaza rodzinna jest zagrożona, członkowie rodziny wkładają dużo wysiłku w jej utrzymanie”20.
Warto również dodać jeszcze jedno założenie dotyczące procesów regulacji w rodzinie: „Kiedy jeden z członków rodziny sygnalizuje chęć zmiany w relacji z innymi, ten będzie zachowywał
się tak, aby zmniejszyć lub zmodyfikować tę tendencję”21.
Sposób funkcjonowania rodziny zostaje wyznaczony także
przez wspomniane wyżej dwie cechy: zorganizowanie i całość.
Zdaniem Nicholsa i Everetta „sposób organizacji rodziny określa jej
podstawową strukturę – koherencję i dopasowanie. Jak pokazują
autorzy, rodzina może być zorganizowana wokół rygorystycznego,
dominującego męża, spokojnej i zgodnej żony, zbuntowanych dzieci. Albo może to dzieci są grzeczne, a żona gniewna i skora do
kłótni. Z drugiej strony rodzina może być matriarchalna – mająca
władzę kobieta, wraz z gniewnym, lecz biernym mężem i dziećmi,
które żyją pośród ciągłych kłótni małżeńskich. Bez względu na
układ organizacja rodziny daje ważne wskazówki co do konse-

Por. tamże, s. 32.
Por. V. Satir, Terapia rodziny. Teoria i praktyka. Gdańsk 2000, s. 17.
20 Tamże, s. 17.
21 I. Namysłowska, Terapia rodzin. Warszawa 1997, s. 33 - 34.
18
19

288

kwentnych lub powtarzających się wzorów interakcji”22. Druga
cecha systemu rodzinnego – całość – powoduje, że zmiana w obrębie jednego składnika systemu wpływa na system jako całość a także zmiana ta jest częściowo wyjaśniona poprzez zmiany w powiązanych częściach systemu23.
Funkcjonowanie rodziny wyznaczone zostaje również poprzez reguły: „Interakcja członków rodziny zwykle odbywa się
według zorganizowanych, ustalonych wzorów, opartych na jej
strukturze”24. Reguły kierujące życiem rodziny można określić
właśnie jako powtarzające się wzory interakcji. Cechą charakterystyczną reguł rodzinnych jest ich niejawność – najczęściej reguły
nie zostają wypowiedziane. Mimo tego stanowią podstawę rodzinnych tradycji oraz oczekiwań wzajemnie wysuwanych wobec
członków rodziny. Tym samym reguły odsłaniają rodzinne wartości, w zgodzie z którymi formują się role pełnione przez poszczególnych członków rodziny. Podczas tego procesu, za pośrednictwem reguł, relacje w systemie rodzinnym nabierają trwałości oraz
regularności25. Istotne jest, że „reguły często przechodzą z pokolenia na pokolenie i są nosicielami silnego składnika kulturowego”26.
Oddziaływania terapeutyczne w podejściu systemowym jako pomoc w rozwoju
W procesie terapeutycznym oddziaływaniu mogą zostać
poddane różne elementu systemu: sposób komunikowania się osób
wchodzących w relacje (szkoła komunikacyjna) lub struktura systemu, czyli zasady określające równowagę w ramach systemu
(szkoła strukturalna)27.
Podejście systemowe najczęściej kojarzone jest z terapią rodziną. Wówczas oddziaływaniom terapeutycznym poddana zostaje
cała rodzina a ich celem jest zmiana systemu a nie zmiana jednostki

H. Goldenberg, I. Goldenberg, Terapia rodzin. Kraków 2006, s. 78.
Tamże, s. 78.
24 Tamże, s. 79.
25 Por. Tamże, s. 79.
26 Tamże, s. 79.
27 Tamże, s. 62.
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określonej „zaburzoną”28. Niemniej jednak podejście systemowe
znajduje zastosowanie również w terapii indywidualnej czy grupowej. Jednak nawet wówczas obowiązuje podstawowa zasada, że
problemy danej osoby należy rozpatrywać w kontekście tworzonych przez nią relacji29.
W odniesieniu terapii systemowej do rodziny jest dokładnie
tak samo. W sytuacji kryzysu doświadczanego w rodzinie, głównym celem staje się „zmiana struktury rodziny […], przywrócenie
możliwości adaptacyjnych, ustalenie granic, a przede wszystkim
poprawa relacji i komunikacji w związku czy rodzinie”30.
Powodem dla którego różne osoby czy całe rodziny zgłaszają
się na terapię jest szeroko rozumiany kryzys. Efekt terapii systemowej można najkrócej określić jednym słowem: rozwój. Ogólnym
celem oddziaływań terapeutycznych jest bowiem pomoc w przezwyciężeniu kryzysu w ten sposób, aby wykorzystać kryzys jako
źródło rozwoju. Terapeuta systemowy podejmuje razem z klientem
wysiłek, aby z człowieka postrzegającego siebie jako słabego, chorego czy wręcz nienormalnego, klient zaczął postrzegać siebie jako
osobę, która dysponuje umiejętnościami i zasobami, dzięki którym
potrafi wprowadzić zmiany we własne życie. Aby tak się mogło
stać terapeuta systemowy nie skupia uwagi na samym problemie.
Zatem terapeuta systemowy nie będzie dążył do eksplorowania
deficytów, patologii czy zaburzeń. Jego uwaga jest przede wszystkim skupiona na mocnych stronach klienta, jego zasobach. Zadaniem terapeuty jest uświadomić klientowi istnienie tych zasobów i
nauczyć go jak z nich korzystać31. Terapeuta systemowy szuka źródeł tych zasobów „w dziedzinach życia, w których klient sobie dobrze radzi i osiąga sukcesy, w wyjątkach od problemu, w samym
problemie, jak też w wyobrażeniu sobie życia po rozwiązaniu problemu”32. Terapeuta systemowy koncentruje się zatem na rozwiązaniach, które wprowadzą zmianę w dotychczasowe życie klienta.
Tamże, s. 62.
Tamże, s. 62.
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[w:]

http://www.psychoterapia.org/terapia-

Problem nie jest jednak zbywany milczeniem. Terapeuta odnosząc
się do problemu stara się ukazać klientowi odmienne jego spostrzeganie, co ma się dokonać poprzez wprowadzanie nowych sposobów myślenia, zachowania i ukazanie nie dostrzeganych dotychczas obszarów w których można odnaleźć potencjalne źródło rozwiązania problemu33.
Na pierwszym etapie kontaktu klienta z terapeutą, podejmuje
się rozmowy dotyczące celu terapii, możliwych zmian, obszaru
pracy, co zapoczątkowuje już proces terapeutyczny, gdyż wówczas
klient niejednokrotnie po raz pierwszy konfrontuje się z pytaniami,
które do tej pory były mu obce. Ważnym elementem jest troska terapeuty, aby nawiązać z klientem dobrą relację, zachowując jednak
jednocześnie dystans do jego problemów, co jest niezbędne dla
pomyślnego przebiegu procesu terapeutycznego34. Istotne założenie dotyczy roli samego klienta w rozwiązaniu życiowych trudności: „Systemowy terapeuta uważa, że nie ma rozwiązań dobrych
dla każdego, uznaje, że to klient jest ekspertem od użyteczności
rozwiązania, możliwości jego zastosowania, a zatem on sam, a nie
terapeuta jest autorem rozwiązania problemu. Terapeuta natomiast
jest ekspertem od umiejętnego prowadzenia rozmowy tak, by podążając za sposobem myślenia klienta, ukazać to, co różne, co nowe
w stosunku do jego dotychczasowego sposobu myślenia. Jako ekspert od procesu współpracy terapeutycznej proponuje określone
interwencje, realizując przy tym nadrzędny cel terapii tzn. ukazanie klientowi jego siły, zasobów, nowych obszarów rozwiązań i
własnego (klienta) wpływu na nie”35.
Innym źródłem siły, których terapeuta poszukuje wraz z
klientem są więzi rodzinne, umiejętność dostrzeżenia pozytywnych
aspektów zdarzeń, umiejętność opowiedzenia na nowo własnej
historii z ukierunkowaniem jej na rozwiązanie. Terapeuta systemowy będzie również zachęcał klienta, aby ten spróbował nowych
zachowań, postarał się zmienić dotychczasowy sposób myślenia i
Tamże.
E. Stankowska. Podejście systemowe. [w:]
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podejmowane aktywności. Stara się również wzbudzić u klienta
poczucie odpowiedzialności oraz sprawstwa36.
Podejmowany wysiłek ma jeden nadrzędny cel: dostrzeżenie
przez klienta nowych, pozytywnych rozwiązań problemu, które
znajdują się w nim samym. Zatem rozwój dokonujący się w ramach
systemu rodzinnego przejawia się zwiększoną świadomością zarówno siebie samego, jak również partnera, członków rodziny i ich
historii. Lepsze zrozumienie siebie nawzajem możliwe jest dzięki
otwartemu wyrażaniu własnych uczuć, myśli, przekonań, jakie dokonuje się podczas procesu terapeutycznego. System rodzinny zdaje sobie sprawę, że trudności, problemy i konflikty są nijako wpisane w funkcjonowanie systemu, jednak najważniejsze jest spostrzeżenie, że każdy z nich może zostać rozwiązany37. Ponadto „dzięki
tej terapii jednostka zyskuje większe poczucie autonomii, ale i może uzyskać większe wsparcie i zrozumienie od członków rodziny, a
także sama efektywniej tego wsparcia udzielać”38.
Podsumowanie
W sytuacji szeroko rozumianego kryzysu rodziny, jednym ze
sposobów poradzenia sobie z doświadczanymi problemami, jest
zgłoszenie się na terapię. W podejściu systemowym jednostka postrzegana jest jako element różnych systemów, rodzina zaś rozumiana jest jako złożona, zorganizowana i rozpoznawalna grupa
tworzącą całość. Między członkami rodziny zachodzą dynamiczne
relacje. Ich zrozumienie pełni kluczową rolę dla procesu terapeutycznego w nurcie systemowym.
Terapia systemowa stawia sobie za zadanie wprowadzenie
pozytywnej zmiany w dotychczasowe zachowanie klienta, jego
sposób myślenia oraz odczuwania, gdyż obecny sposób spostrzegania problemu jest zazwyczaj zamknięty, pełno w nim negatyw-
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nych ocen i wartości oraz przekonań, że już nic nie da się zmienić i
rozwiązać.
Efekt terapii systemowej można najkrócej określić jednym
słowem: rozwój. Ogólnym celem oddziaływań terapeutycznych jest
bowiem pomoc w przezwyciężeniu kryzysu w ten sposób, aby wykorzystać kryzys jako źródło rozwoju. Terapeuta systemowy podejmuje razem z klientem wysiłek, aby z człowieka postrzegającego
siebie jako słabego, chorego czy wręcz nienormalnego, klient zaczął
postrzegać siebie jako osobę, która dysponuje umiejętnościami i
zasobami, dzięki którym potrafi wprowadzić zmiany we własne
życie.
Ewa Stankowska określa terapię systemową w następujący sposób: „Terapia systemowa jest jak ponowne napisanie książki na swój
temat albo wprowadzenie zmian do scenariusza filmu, w którym jesteśmy głównym bohaterem. Klient jako autor niedokończonej smutnej książki, scenariusza, udaje się po nowe doświadczenia i wyjaśnienia do gabinetu psychoterapeuty, w trakcie których zmienia dotychczasową opowieść o sobie. Stając wobec nowych pytań, oglądając
sprawy z nieznanej dotąd perspektywy, próbuje wdrażać drobne i
większe nowe zachowania — autor powoli dekonstruuje stary scenariusz. Buduje nową charakterystykę głównego bohatera — siebie — i
przeznacza mu inny, bardziej pozytywny los, zachowując w wyniku
terapii przeświadczenie, że jako autor opowieści o samym sobie ma
nadal wpływ na ewentualne zmiany w scenariuszu”39.
Streszczenie:
Artykuł podejmuje problematykę terapii systemowej jako
pomocy w rozwoju rodziny. Szeroko rozumiany kryzys skłania
członków rodziny do szukania profesjonalnej pomocy. Podejście
systemowe przesuwa akcent z jednostki na relacje a rodzinę rozumie się jako złożoną, zorganizowaną i rozpoznawalną grupę tworzącą całość. Efekt terapii systemowej można najkrócej określić jednym słowem: rozwój. Ogólnym celem oddziaływań terapeutycz-
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nych jest bowiem pomoc w przezwyciężeniu kryzysu w ten sposób, aby wykorzystać kryzys jako źródło rozwoju.
Summary:
Family therapy in a systemic approach to help family development
The article deals with the issue of systemic therapy as a help
in family development. A widely understood crisis prompts family
members to seek professional help. Systemic approach shifts the
emphasis from unit to relationship and family is understood as a
complex, organized and recognizable group that makes up the
whole. The effect of systemic therapy can be briefly defined in one
word: development. The general purpose of therapeutic interventions is to help overcome the crisis in such a way as to use the crisis
as a source of development.
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Krzysztof Olchawa

ZNACZENIE POJĘCIA – OJCIEC NARODU
Wstęp
Żyjemy w czasach sporu o rodzinę. Dotyczy on nie tylko racji
istnienia rodziny, lecz także jej istoty. Z jednej strony jesteśmy
świadkami promowania idei zarówno prorodzinnych, jak i antyrodzinnych. Z drugiej strony natomiast bierzemy udział w mniej lub
bardziej rzeczowych dyskusjach na temat życia rodzinnego, jego
warunków, praw czy przeznaczenia. Powstaje zamęt w kwestii
oceny i postrzegania wartości, prowadzący do powstawania, na
poszczególnych etapach nauczania, organizacji przeciwnych małżeństwu, rodzinie i państwu. W wyniku tego życie społeczne, a
tym samym narodowe jest zagrożone.
Powody nieporozumień wydają się sprowadzać do jednego.
Jest nim brak zrozumienia człowieka izadań, jakie w jego życiu
spełniarodzina, a mówiąc bardziej teoretycznie - jest nim brak zrozumienia relacji zachodzącej między ludzką naturą, a kulturą życia
rodzinnego. Kontrowersjezwiązane z rodzinąmogą jednak poważnie wpływać na kształt większych struktur społecznych, jakim jest
naród. W tym artykule postaram się przedstawić jak ważnym elementem w życiu narodu jest rodzina. Zaczynając od relacji rodziny
i narodu, a późniejprzedstawiającpostać, która odegrała we współczesnej Polsce ważną rolę w życiu i działaniu rodziny i narodu,
którą śmiało można nazwać ojcem narodu, a którym jest Prymas
Stefan Wyszyński.
1. Cel życia rodzinnego.
Chociaż rodzina jestzjawiskiem powszechnym,to jednak historycznie formułowane oczekiwania względem niej są bardzo
różne. Wśród zgłaszanych propozycji naszczególnąuwagę zasługuje podejście realistyczne, które jako jedyne – respektuje naturę
człowieka i postrzega rodzinę jako tej natury dopełnienie. W świetle realizmu filozoficznego rodzina jawi się jako wspólnota rodziców i dzieci, której celem jest zabezpieczenie materialnego i du295

chowego rozwoju swoich członków. Specyfika realistycznego podejścia do rodziny ujawnia sięzwłaszcza w kontekścietych koncepcji, które rezygnują z poszukiwania jej ostatecznego celu.
Encyklopedia popularna np. definiuje rodzinę jako grupę społeczną, powszechnie występującą we wszystkich historycznych
kręgach kulturowych, która składa się z małżonków, ich dzieci
oraz krewnych męża i żony. Koncentrując się wyłącznie na strukturze rodziny, powyższe określenie pozostawia otwartą kwestię jej
monogamicznej formy oraz trwałości leżącego u jej podstaw małżeństwa. Relatywizuje tym samymnaturę rodziny do sfery dowolnych ustaleń prywatnych lub społecznych.
Realistyczna koncepcja rodziny liczy się z faktem, że żaden
człowiek nie przychodzi na świat doskonale wyposażony w to, co
dla niego niezbędne do życia. Wszyscy ludzie rodzą się jako istoty
spotencjalizowane i jako takie wymagają rozwoju, czyli aktualizacjiwe wszystkich wymiarach ludzkiego życia. Na barkach rodziców
spoczywa zatemodpowiedzialność najpierw za odczytanie ostatecznego celu rodziny, którą tworzą, a następnie za właściwe podporządkowanie mu zarówno swojego życia, jak i życia swoich
dzieci. Celem tym jest zjednoczenie całej wspólnoty rodzinnej wokół takiego dobra, które nikogo nie pominie w realizacji jego człowieczeństwa, które każdemu uwyraźni jego podmiotowość wobec
prawa, suwerenność bytową i godność religijną, które każdemu
pomoże rozwinąć jego wiedzę w zakresie poznania, miłości, wolności i odpowiedzialności1.
Tym samym najważniejszymzadaniemżyciarodzinnego nie
jest ani troska o materialną sferę wspólnej egzystencji, ani zabezpieczenie biologicznie zdrowego rozwoju potomstwa. Majątek i
zdrowie jawią się jako dobra wtórne, ponieważ podlegają i służą
ostatecznemu dobru rodziny jakim jest duchowy, wewnętrzny,
osobowy rozwój wszystkich członków rodzinnej wspólnoty.
Odkrycie irealizacja dobra duchowego w życiu rodziny czyni
z niej właściwą wspólnotę osób. Jednym z właściwych przejawów
jej funkcjonowania jest chociażby opieka nad potomstwem, która
będąc skoncentrowana na jego osobowym wzrastaniu i dojrzewa1

296

P. Tarasiewicz, „Rodzina a naród”, Służyć prawdzie, Cywilizacja 34/2010

niu do przyszłych obowiązków, obejmuje całokształt relacji rodziców i dzieci, relacji związanych z ich wspólnym życiem religijnym,
pracą, nauką, czy nawet zabawą, itp. Dlatego też rodzina, na mocy
tylko sobie właściwego wglądu w psychikę swoich członków, wieloletniego przeżywania łączących ją spraw, kultywowania wspólnych wzorców, wierzeńi zachowań, jest w stanie skutecznie zabezpieczyć pożądany kierunek rozwoju ludzkiej osoby. Z ujawnieniem
ostatecznego celu życia rodzinnego wiąże się pytanie o czynniki
warunkujące właściwą jego realizację.
2. Rodzina jako początek wspólnoty narodowej.
Relacje rodzicielsko – rodzinne są najwznioślejszymi realnymi
relacjami, które pozwalają człowiekowi zaistnieć i rozwinąć się w
porządku osobowym. stąd też rodzinajest powszechnie uznaną
kolebą życia ludzkiego. Relacje rodzinne w sposób niezwykle bogaty i różnorodny uzupełniają różne strony osobowego życia człowieka. W skład podstawowych środków wspomagających właściwe funkcjonowanie rodziny wchodzą: dobrowolne, heteroseksualne, monogamiczne i nierozerwalne małżeństwo oraz emancypacja
społeczna.Małżeństwo jest nieodłącznymelementem sporu o trwałość więzi rodzinnych. W czasach oświecenia promowano opinię,
że rodzina nie jest niczym więcej, jak tylko luźnym związkiem,
każdorazowo rozwiązywalnym za zgodą jej członków. Współcześnie lansowany jest pogląd mówiący, że skoro trwała jedność małżeńska nie jest faktem powszechnym, to nie może ona być wymogiem naturalnym. Z kolei realistyczna perspektywa nauki o rodzinie podkreśla niezbywalną wartość monogamicznej formy małżeństwa rozumianego jako dobrowolny i nierozerwalny związek mężczyzny i kobiety. Taka bowiem postać małżeństwa bierze pod
uwagę osobowe dobro wszystkich członków rodziny.
Skoro małżeństwo posiada charakter publiczny, to również
rodzina, zbudowana na fundamencie dobrowolnego, heteroseksualnego, monogamicznego i nierozerwalnego związkumałżeńskiego,
może zasadnie aspirować do miana legalnego podmiotu życia społecznego, podmiotu społecznych uprawnień i obowiązków. Naturalną konsekwencją, wynikającą z emancypacji tak rozumianej rodziny, jest przede wszystkim prawo do indywidualnej własności
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majątkowej, równouprawnienia męża, żony idzieciw aspekcie rozwoju osobowego, oraz możliwość stworzenia wspólnoty narodowej lub udziału w jej życiu2.
Majątek jest zewnętrzną formą zabezpieczenia ludzkiej wolności. Emancypacja rodziny monogamicznej gwarantuje człowiekowi prawo do gromadzenia dóbr materialnych, do ich pomnażania i korzystania z nich. Bez własnych środków majątkowych rodzina nie byłaby w stanie ani realizować swego celu w czasach pokoju, ani pokonać trudności w czasach społecznego wzburzenia.
Równouprawnienie z kolei dowartościowuje i chroni indywidualną
godność, podmiotowość praw i suwerenność bytową poszczególnych uczestników życia rodzinnego. Emancypacja rodziny monogamicznej nie tylko potwierdza, że żona posiada analogiczne prawa do tych, jakimi cieszy się jej mąż, i że oboje mają niezbywalne
prawo do wychowania własnych dzieci,lecz także umożliwia dzieciom uzyskanie dojrzałości jeszcze zażycia swoich rodziców. Młodzi ludzie więc mogą korzystać zprawado samostanowienia, czego
przejawem jest możliwośćposiadania przez nich własnego majątku
i założenia własnej rodziny.
Trzecim owocem emancypacji rodziny monogamicznej jest
możliwość stworzenia wspólnoty narodowej, z uwaginapodmiotowy charakterwspólnoty rodzinnej, dane społeczeństwo nie dzieli
się już bezpośrednio na jednostki. Rodzina, o której mowa, komplikuje strukturę życia zbiorowego, stając się jej pełnoprawnym podmiotem. Do jej społecznych zadań należy, z jednej strony, ochrona
jednostki przed dominacją społeczeństwa i przygotowanie jej do
podejmowania odpowiedzialnych zadań w życiu publicznym, z
drugiej natomiast - modyfikacja społeczeństwa poprzez nadanie
mu charakteru rodziny.
Pronarodowy charakter rodziny wynika z tego, że nie posiada
ona wystarczających możliwości do samodzielnego zrealizowania
swego ostatecznego celu. Człowiekowi bowiem do pełnej aktualizacji jego osobowych potencjalności potrzeba bardziej adekwatnych warunków, których sama rodzina zapewnić nie jest w stanie.
Warunków takich dostarczają szersze kręgi życia zbiorowego,
2
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wśród których naród zajmuje miejsce najwyższe. Podstawowym
zatem zadaniem narodu wobec rodziny jestzabezpieczenie osobowego wymiaru jej życia. Dlatego też trafnie określa się naród jako
,,rodzinę rodzin'', a jego kondycję mierzy się ,,siłąi zdrowiem rodziny".W tymmomencie zasadne staje się pytanie o to, co takiego
wnosi rodzina do kultury życia społecznego, iż pod jej wpływem
dochodzi do przemiany społeczności w naród.
Wyemancypowana rodzina monogamiczna, oparta na dobrowolnym i nierozerwalnym związku małżeńskim mężczyzny i
kobiety, nie jest wspólnotą zamkniętą, lecz niejako ,,zaprasza" całe
społeczeństwo do współpracy w realizacji swego ostatecznego celu,
jakim jest zabezpieczenie integralnego rozwoju człowieka jako osoby. Takie cechy rodziny, jak gotowość do realizacji dobra wszystkich swoich członków bez wyjątku oraz otwartość na współpracę w
tym względzie z innymi podmiotami życia publicznego, czynią z
niej pierwowzór społecznej solidarności.
W świetle realizmu filozoficznego, postawa wzajemnego solidaryzmu członków rodziny stanowi naturalny fundament solidaryzmu społecznego, co równocześnie zaprzecza twierdzeniu o rzekomej atomizacji, czy też antagonizacji uczestników życia społecznego. Relacje rodzinne stanowią doskonały dowód na to, że czynniki łączące ludzi dominują nad czynnikami powodującymi wśród
nich rozbieżności, czy nawet rywalizację. Wspólnota rodzinna jest
szkołą naturalnego solidaryzmu, dostrzegającego wspólne dobro
zarówno swoich członków, jak i każdej innej osoby. Dlatego też
kultura życia rodzinnego, oparta na związkach międzyosobowych,
posiada tak podstawowy status w życiu społecznym człowieka3.
Kultywując postawę solidarności w relacjach wewnętrznych i
zachowując ją w kontaktach zewnętrznych, rodzina wywiera
wpływ nażycie danego społeczeństwa, zachęcając jego uczestników
do wzajemnego solidaryzmu. Stąd pochodzi zjawisko szeroko pojętej solidarności społecznej, która stanowi o szczególnych więziach
międzyludzkich, ponieważ łączy ludzi ze sobą dla realizacji celu
wspólnego wszystkim.

3

R. Rybarski, Naród, jednostka i klasa, Warszawa 1926, s. 143.
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Analiza życia rodzinnego z perspektywy realistycznej ukazuje
jego ścisły związek z realizacją dobra zarówno indywidualnego
człowieka, jak i całego narodu.
3. "Rodzina Bogiem silna mocą swego narodu"
Nauczanie Prymasa Tysiąclecia o rodzinie i narodzie jest niezwykle aktualne. Nasze czasy mają inne oblicze polityczne i kulturowe. A jednak ciągle odzywają się głosy o charakterze ateistycznym. Życie rodzinne ulega rozbiciu poprzez nadmierną pracę rodziców. Wzrasta nieustannie plaga rozwodów. Powstają liczne
związki nieformalne, związki na próbę. Szczytem błędnej formacji
prawnej i moralnej są związki homoseksualne. Aby zaradzić tym
wszystkim niebezpieczeństwom, należałoby wprowadzić nauczanie Kardynała Wyszyńskiego w praktyczne działanie. Zagrożenia
te były bowiem przez niego rozpoznane, omówione i wnikliwie
zbadane już ponad 60 lat temu.
We współczesnym nauczaniu prawie całkowicie pomija się
przekaz aksjologii, czyli wiedzy na temat wartości. Powstaje zamęt
w kwestii oceny i postrzegania wartości, prowadzący do powstawania, na poszczególnych etapach nauczania, organizacji przeciwnych małżeństwu, rodzinie i państwu. W wyniku tego życie społeczne – narodowe jest zagrożone. Wydaje się zatem słuszne sięganie do wartości, o które walczył, których nauczał i które przekazywał Prymas Tysiąclecia4. Świadomość znaczenia rodziny w życiu
człowieka i narodu była niewątpliwie sumą osobistych doświadczeń Stefana Wyszyńskiego, w tym z czasów wojny i okupacji,
wiedzy zdobytej na studiach (KUL), pracy w seminarium duchownym oraz posługi kapłańskiej i biskupiej w powojennych realiach
komunistycznej Polski.
Nauczanie Kardynała Wyszyńskiego charakteryzuje troska o
autentyczny, chrześcijański kształt rodziny polskiej. Wypływało to
z jego pasterskiej odpowiedzialności i głębokiego patriotyzmu, które podpowiadały mu, że bez rodziny nie ma przyszłości narodu.
Zdaniem Prymasa Tysiąclecia drogą Kościoła w Polsce jest człowiek formowany przez dwie najważniejsze i naturalne dla niego
4
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wspólnoty: rodzinę i Naród. „Rodzina i Naród – pisał Prymas Wyszyński – to nie są instytucje, to są organizmy żywe, mające swoją
własną dynamikę i przejawy biologicznego bytowania.
Pokazywał silny związek narodu i rodziny. Naród to dla niego rodzina rodzin. „Słusznie mówi się, że naród jest rodziną rodzin, bo narodowi, państwu i Kościołowi najwięcej dają rodziny,
rodzice, mąż i żona”5. Podstawą kształtowania zdrowego człowieka jest rodzina. Rodziny stanowią z kolei o istnieniu państwa i narodu, warunkując jego tożsamość i rozwój. Dzisiaj w przestrzeni
publicznej rzadko używa się słowa naród. Zastępuje się je słowami
państwo, społeczeństwo, unikając odniesień do takich postaw jak
patriotyzm, wspólnota, wiara, które, m.in. definiują pojęcie narodu.
W wielu miejscach Prymas przypominał, że rodzina jest naturalną i trwałą społecznością. Te jej atrybuty stanowią o wychowaniu zdrowego psychicznie i moralnie człowieka, zdolnego do podejmowania odpowiedzialnych decyzji. Każdy, bowiem, kto chce
władać państwem, narodem, Kościołem czy rodziną, musi naprzód
nauczyć się władać sobą. (…) Umiemy wymagać od innych, zapominając często, że dobra, których pragniemy, rodzą się nie gdzie
indziej, tylko w nas, w duszy i sercu człowieka. Tym większe mamy prawo stawiać wymagania innym, im bardziej sami je urzeczywistnimy”6.
Człowiek wychowany w rodzinie potrafi nawiązywać właściwe
relacje społeczne, ma poczucie obowiązku, w tym także obywatelskiego. Takie postawy są kształtowane, gdy jest ona zdolna do ponoszenia trudów i ofiar na rzecz jej członków. „Im człowiek jest lepiej
ukształtowany w swojej osobowości przez życie rodzinne i pracę Kościoła, tym spokojniej wchodzi w głębię życia narodu i tym użyteczniejszy jest dla wspólnoty narodowej”7. Życiu rodziny powinna towarzyszyć radość, ona pomaga ponosić wysiłki i wyrzeczenia. Prymas
dostrzegał w niej wielką wartość psychologiczną.

S. Wyszyński, Tych Dwoje nadzieją narodu i świata. Słowo do rodzin zebranych na
„Opłatku”, Gniezno, 1968 r.
6 S. Wyszyński, Do górali tatrzańskich, Zakopane, Kościół parafialny, 1957 r.
7 S. Wyszyński, Sumienie prawe u podstaw odnowy życia narodowego. W uroczystość Objawienia Pańskiego, Warszawa, Archikatedra Świętego Jana, 1981.
5

301

Państwo komunistyczne usiłowało rozbić tradycję rodziny
chrześcijańskiej. Narzucało światopogląd materialistyczny. Przywódcy komunistyczni dążyli do zastąpienia funkcji rodziny funkcją
i opieką państwa socjalistycznego. Usankcjonowano więc rozwody,
zabiegi przerywania ciąży, przebudowano system wychowania,
który odtąd oparty była na laicyzacji i ateizacji, wprowadzono nową organizację i taki system pracy w państwie socjalistycznym,
który z każdej strony osłabiał wewnętrzną jedność rodziny, zaufanie i zabezpieczenie materialne.
Ustrój komunistyczny, z którym przyszło się zmierzyć Kardynałowi Tysiąclecia, uznał, że aby zaszczepić całemu społeczeństwu poglądy komunistyczne, w pierwszym rzędzie należy osłabić jego
przywiązanie do katolicyzmu oraz do rodziny jako najwyższej wartości. Prymas nazywał socjalizm ustrojem niesprawiedliwym, ponieważ
nijak miał się on do służby człowiekowi. Wyszyński podkreślał, że
organizacja życia społecznego i gospodarczego, która eliminuje lub
ogranicza wychowanie dzieci przez rodziców, jest niebezpieczna dla
narodu, ponieważ sprzeciwia się prawu Bożemu.
Nauczanie Kardynała było silnie naznaczone definiowaniem
modelu wychowania, który przy zachowaniu tradycji rodziny
chrześcijańskiej wymagałby współpracy rodziny, narodu, państwa
i Kościoła. Rodzina jest w procesie wychowania społecznością
pierwszą, ale nie jedyną. Inne społeczności, takie jak naród, państwo, szkoła, Kościół, również mają oddziaływanie wychowawcze,
lecz ich charakter wobec rodziny jest pomocniczy. Społeczności te
mają pomagać rodzinie w jej zadaniach i funkcjach, a nie zastępować czy wyręczać. Prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie
z własnymi przekonaniami nie może odebrać żadna władza ani
społeczność. Prawa rodziny wynikają bowiem z prawa naturalnego
i ze związku krwi.
Od pierwszej chwili posługi prymasowskiej ks. abp Stefan Wyszyński otworzył szeroko swoje biskupie serce dla dzieci i młodzieży.
Nic dziwnego. Napisał przecież w liście pasterskim na ingres do
Gniezna i Warszawy, że chce być naszym ojcem duchownym, pasterzem i biskupem dusz naszych, apostołem Jezusa Chrystusa. Nie
dziwią zatem pozdrowienia, które zawarł w tym liście: "Bądźcie po-

302

zdrowione, dzieci Boże (...) Ty - słabości serca mojego - dziatwo radosna, i Ty - nadziejo przyszłych dni - młodzieży promienista”8.
Prymas Stefan Wyszyński jest doskonałym przykładem wyjaśniającym pojęcie ojca narodu. Sam podjął się wychowania polskiego
społeczeństwa opierając go na wartościach rodzinnych, które są tak
ważne do funkcjonowania narodu. Wyszyński był nie tylko wspaniałym duszpasterzem broniącym wartości religijnych, ale również
jednym z największych patriotów i ojcem wszystkich rodzin. Warto
pamiętać, że żył on w czasach ciężkich, socjalistycznych, gdzie próbowano zatrzeć wartość rodziny jako podwalin narodu.
Zakończenie
Rodzina stanowi pierwotny sposób zapodmiotowania życia
zbiorowego, które swoje dopełnienie i zwieńczenie znajduje ostatecznie w narodzie. Nie znaczy to, że życierodzinne traci swój właściwy charakter na skutek ingerencji życia narodowego, lecz żenaródsuponuje i doskonali rodzinę w aspekcie personalnego rozwoju
jej członków.Z kolei właściwie rozumiana rodzina służy narodowi,
jako wspólnocie osób, nie tylko tym, że funduje ważne społeczne
związki pokrewieństwa lecz również tym, że przyczynia się do zachowania jego tożsamości i do jego rozwoju. Wynika z tego, że jak
naród nie może istnieć bez fundamentu rodzinnego, tak nie mogą
istnieć rodziny - na etapie wyższego rozwoju społecznego – bez
związku z narodem. Społeczność rodzinna, upowszechniając ostateczny cel swojego istnienia, jakim jest dobre osobowe każdego
członka rodziny oraz solidaryzm w sposobiejego realizacji przyczynia się do ukształtowania narodu – wspólnoty, którąłączy z rodziną ten sam cel i solidarne współdziałanie na drodze do jego
urzeczywistnienia.
Istnieje swoista, biologiczna wspólnota i więź między rodziną, a
narodem oraz ich wzajemna służba sobie. Doświadczenie poucza nas,
że brak tej więzi powoduje wynaturzenie albo rodziny, albo narodu.
Rodzina żyjąca poza narodem, nie mająca świadomości swoich praw

S. Wyszyński, Kazanie na uroczystość Świętej Rodziny, Warszawa, Kościół
Świętego Michała, 1957, s. 15.
8
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w narodzie, jak również nie wypełniająca swoich w nim obowiązków
na odcinku etyki i moralności publicznej – zawodzi.
Troska o rodzinę to jeden z głównych wątków programu pasterskiego Prymasa Tysiąclecia, obok obrony godności człowieka,
biologicznego przetrwania narodu i zachowania jego kulturowej
tożsamości.
Prymas Tysiąclecia, kardynał Stefan Wyszyński pokazywał
silny związek narodu i rodziny. Naród to dla niego rodzina rodzin,
mówił: „Słusznie mówi się, że naród jest rodziną rodzin, bo narodowi, państwu i Kościołowi najwięcej dają rodziny, rodzice, mąż i
żona”. Podczas swojej posługi udowodnił, że jest ojcem narodu,
dbającym o podstawową wartość swojej ojczyzny, jakim jest rodzina. Oparta na wartościach religijnych więź rodzinna jest silna, wytrzymała i zdolna przetrwać wszelkie przeciwności, a co przenosi
się na silny naród polski, który zawsze podnosił się, kiedy próbowano go zniszczyć.
Papież Jan Paweł II napisał: „Rodzina - jest to naprzód dobro
bycia razem: bycie razem stanowi istotne dobro małżeństwa oraz
wspólnotyrodzinnej. Dobro to można również określić jako dobro
podmiotowości. Osoba jest podmiotemi rodzina jest podmiotem,
ponieważ tworzą ją osoby, w których jest ona zapodmiotowana.
Wypadapowiedzieć więcej jeszcze: rodzina jest podmiotem bardziej niż jakakolwiek inna społeczność.Jestpodmiotem bardziej niż
naród, niż państwo, niż społeczeństwo, nie mówiąc już o różnych
formachmiędzynarodowych organizacji. Wszystkie te społeczności,
zwłaszcza naród, o tyle mają własnąpodmiotowość, o ile otrzymują
ją od ludzkich osób, a także ich rodzin”9.
Słowa kluczowe: naród, rodzina, ojciec, patriotyzm, religia
Summary:
Family is the basic way to start a collective life, which its
completion and finality is ultimately found in the nation. This does
not mean that family life loses its proper character as a result of
interfering with national life, but that the nation supplements and
perfects the family in terms of the personal development of its
9
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members. In turn, properly understood family serves the nation as
a community of individuals, not only because it generates important social relationships but also because it contributes to the preservation of its identity and its development. It follows that as a
nation can not exist without a family foundation, there can be no
family - at the stage of higher social development - without a connection with the nation.
The family community, disseminating the ultimate goal of its
existence, which is the personal good of every member of the family and solidarity in the way it is carried out, contributes to the formation of a nation - a community that unites the same purpose and
solidarity in the path to its realization.
There is a unique, biological community and bond between
the family and the people and their mutual service. Experience
teaches us that the lack of this bond causes the degeneration of either the family or the nation. A family living outside the nation,
unaware of its rights in the nation, and failing to fulfill its responsibilities in the section of ethics and public morality, fails.
Caring for the family is one of the main themes of the pastoral
program of the Primate of the Millennium, in addition to the defense of human dignity, the biological survival of the nation, and
the preservation of its cultural identity.
The Primate of the Millennium Cardinal Stefan Wyszynski
showed a strong connection between the nation and the family. The
nation was a family for him, saying, "It is rightly said that the nation is the family of the family, because the nation, the state and the
Church give the most to families, parents, husband and wife." During his ministry he proved that he is the father of a nation that cares
about the fundamental value of his homeland, the family. Based on
religious values, the family bond is strong, resilient and capable of
surviving all adversities, and which is transferred to a strong Polish
nation that has always risen when it was tried to destroy it.
Pope John Paul II wrote: "Family - this is the first good of being together: being together is an important good of marriage and
of the family community. This good can also be described as the
good of subjectivity. The person is the subject and the family is the
subject, because it is the person in which he or she is subjected. It's
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up to you to say more: the family is a subject more than any other
community. It is a subject more than a nation than a state than a
society, not to mention the various forms of international organizations. All these communities, especially the people, have their own
subjectivity, as long as they receive it from human beings and their
families."
Keywords: nation, family, father, patriotism, religion
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Piotr Jakóbczyk

EDUKACJA SEKSUALNA DZIECI I MŁODZIEŻY
- FAKTY I MITY
Wstęp
Faktem nie do podważenia jest powszechny kryzys w sferze
seksualności nastolatków. Niechciane ciąże, przedwczesne inicjacje
seksualne i częstość zachorowań na choroby przenoszone drogą
płciową to już nie pesymistyczne prognozy i czarnowidztwo badaczy, ale przykra codzienność. W 1976 roku Amerykańska Federacja
Planowanego Rodzicielstwa (Planned Parenthood Federation of America, PPFA) opublikowała artykuł zatytułowany "Jedenaście milionów nastolatków: Jak przeciwdziałać epidemii zachodzenia w ciążę
przez amerykańskie dziewczęta?". Zawarte tam prognozy zapowiadały że w roku 1976, milion dziewcząt w przedziale wiekowym
15-19 zajdzie w ciążę. Jak zauważył Josh McDowell w swoich "Mitach edukacji seksualnej" sytuacja od tego czasu ulegała pogorszeniu.
W Polsce ilości nastoletnich matek w latach 70. przekraczała 50 tys.
Do 2016 roku nastąpił znaczący spadek liczby urodzeń wydawanych na świat przez nieletnie matki. Niepokojące jest jednak to, iż
choć bardzo wyraźnie zmniejszyła się liczba urodzeń wśród ogółu
nastoletnich matek (pomiędzy rokiem 1970 a 2015 spadek o 76,3% –
z 50,7 tys. na 12,0 tys.), skala spadku jest znacznie mniejsza w
przypadku matek bardzo młodych, mających nie więcej niż 16 lat.
W tym przypadku liczba urodzeń zmniejszyła się jedynie z 1,7 tys.
do 1,0 tys. a zatem jedynie o 41%. Co więcej, ostatnia dekada przyniosły znaczne wahania liczby urodzeń nastolatek, w tym pod koniec pierwszego dziesięciolecia XXI wieku kilkuletni i znaczący ich
wzrost.
Dodatkowo, podkreślić należy, iż powyższe zmiany dokonują
się w ostatnich latach w warunkach zmniejszania się liczby potencjalnych młodych matek. Zaszłości demograficzne sprawiają, iż
liczba dziewcząt piętnastoletnich zmniejsza się od roku 1998, zaś
dziewiętnastoletnich od 2002, tj. odpowiednio o 15 i 19 lat w stosunku do roku 1983, odznaczającego się drugim szczytem urodzeń
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w powojennej historii Polski. Zmniejszanie się liczby nastolatek – a
sytuacja taka trwać będzie do końca obecnego dziesięciolecia – samoistnie wpływa na spadek liczby urodzeń wydawanych w tej
grupie wieku.
Jaka edukacja seksualna?
Dobrą drogą do rozwiązania tego problemu wydaje się edukowanie młodzieży co do jej seksualności. Automatycznie pojawia
się jednak pytanie- jak ta edukacja miałaby wyglądać? Profesor
Zbigniew Lew-Starowicz, w rozmowie z Moniką Mostowską mówił: "Seksuolodzy (...), chcieli promować edukację seksualną obejmującą
cztery wymiary człowieka: biologiczny, psychiczny, społeczny i duchowy.
Taki model edukacji seksualnej został stworzony. Widzieliśmy seksualność
w szerokim kontekście – małżeństwa i rodziny. (...) Przekazywaliśmy im
tę wiedzę w kontekście odpowiedzialności za drugiego człowieka, a nie
zaspokajania własnych potrzeb."
Z drugiej strony pojawiła się wizja grup, takich jak amerykańskie "Planowane Rodzicielstwo" czy sieć organizacji Astra Youth
(do której należy m.in. polski "Ponton") które uznały, że niezawodnym remedium na problemy z nadmierną ilością ciężarnych nastolatek czy epidemiami chorób wenerycznych będzie zaopatrzenie
młodzieży w środki antykoncepcyjne, czy zapoznanie z praktykami seksualnymi które miałyby nie stwarzać podobnych zagrożeń.
Jak dalej komentuje prof. Starowicz: "...przedstawiciele Kościoła się
przestraszyli i narzucili model nierealistyczny, nieprzystający do życia,
który młodzież oprotestowała. W efekcie powstała luka i w tę lukę wdzierają się wszyscy inni, nie tylko gender, ale też przemysł pornograficzny i
modele które ograniczają się tylko do nauczania antykoncepcji".
Josh McDowell – związany z ruchem protestanckim, amerykański mówca, pisarz i prelegent zajmujący się problemami wychowania młodzieży – stawia diagnozę iż edukacja seksualna w
Ameryce, już u schyłku lat 80. okazała się porażką. Zauważa tu
dwa zasadnicze powody tego stanu rzeczy:
Orędownicy edukacji seksualnej czynią fałszywe założenia
na temat seksualności młodzieży. Brakuje tu więc zrozumienia na
czym polega problem.
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Wadliwe propozycje rozwiązania rzeczonego problemu – co
rozumie się samo przez się, skoro mamy do czynienia ze złą "diagnozą" zjawiska.
Ta ocena wciąż zdaje się być aktualna. Bowiem patrząc na
propozycje dzisiejszych propagatorów edukacji seksualnej, widać
że opierają się wciąż na tych samych założeniach.
Seks największym pragnieniem nastolatków.
Pierwszym z nich jest przeświadczenie, że nastolatki bardziej
pragną seksu niż miłości. McDowell zadaje takiemu przeświadczeniu kłam. Zauważa że nastolatkowie nie przeprowadzają rewolucji
seksualnej, a gwałtownie poszukują bliskości drugiego człowieka.
Co więcej – wielu z nich pragnie nie poddawać się seksualnej presji. Zakłada, że większość młodych ludzi traktuje seks jako drogę
do prawdziwego poczucia bliskości i że pragną oni zdecydowanie
bardziej przyjaźni z drugim człowiekiem. Młodzież często błędnie
sądzi, że zgadzając się na stosunek, buduje prawdziwą więź z drugim człowiekiem. Problem, z którym obecnie się zmagamy, nie ma
więc charakteru seksualnego, lecz dotyczy relacji międzyludzkich.
Współczesna kultura narzuciła przekonanie że więź z drugim
człowiekiem można osiągnąć wyłącznie poprzez zaangażowanie
fizyczne. Nie ma tu więc miejsca na promowanie idei wychowania
seksualnego opartego na abstynencji. A takowa byłaby niezawodnym remedium na problemy dzieci rodzących dzieci, bądź epidemii AIDS czy innych chorób przenoszonych drogą płciową.
Obecne programy edukacji seksualnej służą raczej rozbudzeniu seksualnemu dzieci, niż zachęcaniu ich do rozpoczęcia życia
seksualnego na dojrzalszym etapie ich życia. W roku 2010, WHO
(Światowa Organizacja Zdrowia) i BzgA (Federalne Biuro Edukacji
Zdrowotnej w Niemczech), przygotowały wspólnie dokument pod
nazwą "Standardy edukacji seksualnej w Europie".
Zawiera on zalecenia dla osób zajmujących się edukacją i
zdrowiem. Jak czytamy: "...dokument ten ma na celu wspomożenie
wprowadzenia holistycznej edukacji seksualnej. (...) Tradycyjnie pojmowana edukacja seksualna koncentrowała się na potencjalnym ryzyku, jakie
niesie ze sobą seksualność, takim jak nieplanowana ciąża czy choroby
przenoszone drogą płciową. To negatywne ukierunkowanie często przera309

ża dzieci i młode osoby, co więcej – nie odpowiada ich zapotrzebowaniu na
informacje oraz umiejętności i w zbyt wielu przypadkach po prostu nie jest
trafne w odniesieniu do ich życia. Podejście holistyczne opiera się na rozumieniu seksualności jako wymiaru człowieczeństwa i potencjalnie może
pomóc dzieciom i młodym osobom w rozwinięciu podstawowych umiejętności umożliwiających im samookreślenie ich seksualności i ich związków
na różnych etapach rozwoju".
W powyższym dokumencie zamieszczono również definicje
uzupełniające dotyczące edukacji seksualnej opracowane przez
UNESCO i IPPF, gdzie czytamy:
„Wszechstronna edukacja seksualna ma na celu wyposażenie młodych osób w wiedzę, umiejętności, postawy i wartości niezbędne im do
określenia własnej seksualności i cieszenia się nią zarówno pod względem
zarówno fizycznym, jak i emocjonalnym, indywidualnie i w związkach.
Edukacja seksualna rozpatruje »seksualność« w sposób holistyczny, w
kontekście emocjonalnego i społecznego rozwoju. Równocześnie uznaje się,
iż samo dostarczanie informacji nie jest wystarczające. Osobom w wieku
młodzieńczym należy umożliwić nabycie zasadniczych umiejętności życiowych i rozwój pozytywnych postaw oraz wartości”. Powyższe założenia mają swoje odzwierciedlenie w opublikowanej tam matrycy –
przeglądzie tematów które powinny być omawiane z dziećmi w
poszczególnych grupach wiekowych (0-4, 4-6, 6-9, 9- 12, 12-15, 15 i
więcej), a także umiejętności których powinny być one uczone.
Każda z grup wiekowych ma opracowany osobny program, podzielony na trzy części będące wskazówkami dla rodzica/nauczyciela:
Informacje (wiedza) – "przekaż informacje na temat".
Umiejętności – "naucz dziecko".
Postawy – "pomóż dziecku rozwijać".
Wśród powyższych znajdują się między innymi zalecenia do
informowania, rozwijania i uczenia dzieci: m - radości i przyjemności z dotykania własnego ciała, masturbacji w okresie wczesnego
dzieciństwa (grupa wiekowa 0 – 4)
- nauczania o różnych rodzajach związków (grupa wiekowa 0
– 4) - o różnych koncepcjach rodziny (grupa wiekowa 4 – 6)
- o różnych metodach antykoncepcji (grupa wiekowa 6 – 9) - o
różnicach między tożsamością płciową i płcią biologiczną (grupa
310

wiekowa 9 – 12) - uczenia skutecznego stosowania prezerwatyw i
środków antykoncepcyjnych (grupa wiekowa 9 – 12) - uzyskiwania
i skutecznego stosowania prezerwatyw i środków antykoncepcyjnych (grupa wiekowa 12 – 15) - rozwijania krytycznego podejścia
do norm kulturowych w odniesieniu do ludzkiego ciała (grupa
wiekowa 15 i więcej)
Wpływ rodziny
Kolejnym błędnym założeniem zauważonym przez McDowella, które faktycznie zdaje się mieć odzwierciedlenie w promowanych modelach edukacji seksualnej jest to, jakoby nastolatkowie
nie potrzebowali pomocy rodziców przy podejmowaniu decyzji
dotyczących aktywności seksualnej. O tym, jak istotna jest rola rodziny dla rozwoju dziecka, w tym rozwoju seksualnego świadczy
choćby to, jak wiele osób z zaburzeniami seksualnymi wspomina
kryzysy w relacjach ze swoimi rodzicami. Najczęściej to właśnie
brak miłości i czułości w domach, popycha dzieci ku aktywności
seksualnej. Wynika to po pierwsze z tego że młodzi poszukują
wzorców. Przykładów małżeństw, które harmonijnie łączy wszystkie pożądane elementy udanego związku – miłość emocjonalną i
fizyczną rodziców oraz wzajemną miłość wszystkich członków rodziny. Stanowi to najlepsze źródło poczucia bezpieczeństwa dla
dziecka, dla którego to rodzice są pierwszymi w życiu autorytetami
co do wartości – również w sferze seksualnej. Młodzi ludzie ponoszą zarówno emocjonalne, jak i społeczne konsekwencje rozwodu
swoich rodziców. Spowodowany rozwodem, separacją lub porzuceniem brak męskiego przywództwa w domu zazwyczaj niekorzystnie wpływa na życie dzieci. Doktor Rhoda L. Lorand przedstawiła rezultaty klinicznych obserwacji, którym poddano 303 białe
nastolatki, uczestniczące w szkoleniu na temat zapobiegania ciąży.
Prawie wszystkie dziewczęta miały już za sobą inicjację seksualną.
Stwierdzono, że "znacznie więcej nastolatek wychowujących się w
rodzinach niepełnych, z matką jako głową domu, niż z rodzin niepełnych z ojcem jako głową domu, miało pierwszy stosunek płciowy w wieku 15 lat lub wcześniej (67% w stosunku do 47%). (...)
Tylko jednego partnera seksualnego miało więcej dziewcząt z rodzin, w których głową domu był ojciec, niż z rodzin, w których
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głową domu była matka (odpowiednio: 22% i 7%)". Nastolatek potrzebuje nie tylko wzorca, ale i kontaktu z rodzicami – również
rozmów i porad na tematy życia seksualnego.
Obecni orędownicy edukacji seksualnej widzą jej kształt nieco
inaczej, niejako w częściowym oderwaniu od wiedzy rodziców.
Utrzymują, że wymaganie udziału rodziców i ograniczenie w ten
sposób dostępu do środków antykoncepcyjnych doprowadza do
wzrostu wskaźnika ciężarności nieletnich. Dowodzą, że wszechstronna edukacja seksualna (bez udziału rodziców) wraz z łatwym,
anonimowym dostępem do środków antykoncepcyjnych i aborcji
zmniejszy liczbę niechcianych ciąż nastolatek. To przeświadczenie
słuszne jest w początkowej części – a mianowicie faktycznie wg
licznych ankiet jedną z podstawowych barier na drodze do swobody seksualnej jest obawa przed reakcją rodziców. Inne to m.in.
strach przed zajściem w ciążę i przed chorobami wenerycznymi.
Ten fakt z jednej strony napawa pesymizmem – daje bowiem do
myślenia że nastolatkowie nie zawsze potrafią rozmawiać ze swymi rodzicami. A to wynika często z braku zrozumienia, czasu czy
zainteresowania z ich strony. Z drugiej strony "bariera" którą bywa
reakcja rodziców może być dobrą ochroną przed niebezpiecznymi
konsekwencjami swobody seksualnej. Nastolatki nie tylko potrzebują pomocy rodziców przy podejmowaniu decyzji dotyczących
aktywności seksualnej, lecz większość z nich także chce otrzymać
od nich tę pomoc i stosować się do udzielonych im rad. Założenie
edukacji seksualnej w oderwaniu od wiedzy i zgody rodziców ma
swoje odzwierciedlenie również na polskim podwórku.
Kilka lat temu pojawił się tu program "Równościowe przedszkole", opracowany dla pedagogów i popierany głównie przez
środowiska związane z ruchami LGBT. W tymże programie znajduje się wskazówka aby nie informować o nim rodziców:
"...szczególnie ważne jest więc, by pamiętać że rodzice nie są do końca tymi, którzy powinni ostatecznie decydować o tym, czy w przedszkolach
powinno się pracować na rzecz równouprawnienia, ponieważ często nie
posiadają oni fachowej wiedzy na ten temat i sami również kierują się stereotypami".
W Rybniku-Chwałowicach rodzice byli zaskoczeni faktem, że
bez ich wiedzy i zgody w przedszkolu, do którego chodzą ich dzie312

ci, "obalano stereotypy nt. płci". W swoim oświadczeniu upomnieli
się o to aby uszanować ich prawo do wychowania dzieci zgodnie z
własnymi przekonaniami. Dyrektor placówki odmówiła więc miejsca w przedszkolu dla tych dzieci, uznając że w tej grupie każde
dziecko ma być wychowane w "duchu tolerancji i równości". Wymówienie umowy nie doszło do skutku dzięki interwencji władz
miasta.
Podobna sytuacja – choć z łagodniejszym finałem – miała
miejsce w pewnej szkole, gdzie zaproponowano dla 10-latków dodatkowe zajęcia edukacyjne na temat dojrzewania i życia seksualnego. Matka jednej z uczennic chciała się dowiedzieć czegoś bliżej o
programie tych zajęć, bowiem od nauczycielki dostała tylko bardzo
ogólną informację. Okazało się, że zajęcia te prowadzić mieli edukatorzy seksualni z grupy "Ponton". Grupa ta działa u boku Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny. Na jej stronie internetowej odnaleźć można m.in. artykuły nt. masturbacji jako formy
poznawania własnego ciała, a także opisy na czym polegają takie
praktyki jak seks oralny czy analny. Rodzice nie zostali jednak zapoznani z formami działania grupy, z którą zajęcia miały mieć ich
dzieci. Zagadnienia związane z edukacją seksualną w Polsce stały
się przedmiotem troski powstałego w styczniu 2009 r. "Porozumienia na rzecz upowszechnienia edukacji seksualnej dzieci i młodzieży w polskiej szkole" podpisanego przez kilkanaście organizacji
(m.in. Gender Studies UW czy Grupa Edukatorów Seksualnych
"Ponton") i takie autorytety jak seksuolodzy prof. Zbigniew Izdebski, prof. Zbigniew Lew-Starowicz. W tymże porozumieniu, działaniu za wiedzą rodziców również poświęcono kilka słów: "Rodzice,
którzy sprzeciwiają się edukacji seksualnej w szkole, powinni pamiętać, że
dziecko, zgodnie z Konwencją Praw Dziecka, ma prawo do informacji".
Zbigniew Barciński – prezes Stowarzyszenia Pedagogów Natan –
wskazuje na odrębne opinie. Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" w swoim oświadczeniu na temat wprowadzania ideologii gender do szkół przypomina: "Rodzice powierzając
nauczycielom swoje dzieci mają prawo oczekiwać, że treści przekazywane
w szkole nie będą naruszały ich praw zagwarantowanych w Konstytucji
RP". Eksperci Polskiej Akademii Nauk w swojej ocenie programu
"Równościowe przedszkole" napisali: "Ważnym mankamentem opinio313

wanego dokumentu jest proponowanie pomijania głosu rodziców w sprawie wychowywania ich własnych dzieci. Jest to idea sprzeczna z Konstytucją RP, z procesem demokratyzacji oświaty (...) wreszcie sprzeczne z
ideą samego programu równościowego, sugeruje bowiem dyskryminację
głosu najważniejszych dla dziecka osób".
Polska nie jest odosobniona w podobnych przypadkach. W
Nowym Yorku nie pozwolono rodzicom zabrać dzieci z klasy, w której nauczyciel zmienił płeć (...). Szkoła uznała, że przeniesienie dzieci
do innej klasy byłoby dyskryminacją tego nauczyciela/nauczycielki.
W Niemczech rodzice są karani grzywną lub aresztem za odmowę
posyłania dzieci na tego typu edukację seksualną. Podobne sytuacje
miały miejsce m.in. w Gelsenkirchen, gdzie pewna kobieta musiała
spędzić 8 dni w areszcie, czy w Salzkotten, gdzie grzywnami ukarano
8 ojców za zabranie swoich dzieci z zajęć edukacji seksualnej (potem
skazano ich na kary więzienia).
Seksualizacja dzieci
Kolejnym mitem jest przeświadczenie że wszechstronna edukacja seksualna nie narzuca żadnych wartości, jest moralnie neutralna i nie wpływa na zwiększenie swobody seksualnej pośród
dzieci i młodzieży. Josh McDowell stawia tu tezę, że neutralna
edukacja seksualna jest po prostu nie możliwa, gdyż mówienie
dzieciom, że ich postępowanie w sferze seksu to ich prywatna
sprawa, nie jest moralnie neutralne. Istnieją dwa zasadnicze rodzaje
wychowania seksualnego. To tradycyjne opiera się na założeniu, że konieczne jest przygotowanie młodych ludzi do radosnego korzystania z daru seksualności w ramach małżeństwa i dla dobra społeczeństwa. Natomiast ci, którzy popierają moralnie neutralną edukację seksualną, uważają, że młodszych ludzi przede wszystkim należy nauczyć stosowania środków antykoncepcyjnych i dokonywania wyboru. Wszechstronna edukacja
seksualna jest postrzegana jako metoda pozwalająca ograniczyć zjawisko
niepożądanej ciąży oraz zmniejszyć rozprzestrzenianie się chorób przenoszonych drogą płciową. Zatem założeniem jest tu przekazanie młodzieży suchych faktów, definicji, a także przedstawieniem całego
wachlarzu możliwości i wizji życia seksualnego, nie dając jednak
żadnej porady ani wskazówki natury etycznej. Młodzi muszą – nie
mając większego doświadczenia – sami ocenić co jest działaniem
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właściwym, a co nie. Pamiętać jednak należy że wskazówki takie
jak Standardy WHO czy programy podobne "Równościowemu
przedszkolu" nie są pozbawione otoczek ideologicznych charakterystycznych dla skrajnych nawet środowisk, nierzadko związanych z
ruchami LGBT. "Neutralność" znaczy tu więc tyle co danie milczącej aprobaty dla nauczanych praktyk – antykoncepcji, stosunków
homoseksualnych, czy innych "niestandardowych" podejść do
ludzkiej seksualności. Z drugiej strony, chociażby wspomniane
Standardy WHO zalecają aby pomóc rozwijać dziecku "Krytyczne
podejście do norm kulturowych/religijnych w odniesieniu do ciąży, rodzicielstwa itp.". Reasumując powyższe, sam nasuwa się wniosek – nie
narzucanie wartości w edukacji seksualnej jest de facto niemożliwe
do zrealizowania, stanowi ono bowiem raczej niemą aprobatę dla
prowadzenia życia seksualnego niemalże pozbawionego barier. Co
więcej uczy krytycznego (ergo – stronniczego) stanowiska wobec
określonych tradycyjnych wzorców kulturowych czy religijnych.
"Standardy edukacji seksualnej w Europie" odwołują się także
wielokrotnie do "praw seksualnych", np. prawa do swobodnych
kontaktów seksualnych. Interpretować to można zdaje się jako
"luźne" podejście do zawierania związku małżeńskiego, rozwodów
i innych form związków opartych na seksualności. Już z samej interpretacji podobnych "praw", sama nasuwa się myśl że podobnie
prowadzona edukacji seksualnej z pewnością ma wpływ na zwiększenie swobody seksualnej wśród nastolatków.
Promując założenie że seks jest podstawową potrzebą życiową człowieka, która musi być zaspokajana, nie można oczekiwać że
nastolatkowie wybiorą drogę abstynencji w tym zakresie. W Holandii, gdzie tego typu edukacja seksualna jest realizowana od
dłuższego czasu, są przypadki że rodzice poddają dzieci terapii
hormonalnej, by zablokować seksualność dziecka środkami farmakologicznymi. Dzieje się tak dlatego, że dzieci są przedwcześnie i
nadmiernie rozbudzone seksualnie. O procesie tym możemy mówić już na etapie przedszkola. Autorki wyżej wspominanego programu "Równościowe przedszkole" wprowadzają tu metody wprost
skrajne i indoktrynujące na rzecz liberalnego podejścia w kwestiach
seksualności. Pierwszym przykładem jest pomysł na zmiany w treściach klasycznych bajek: "Nie namawiamy do rezygnowania z bajek w
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ogóle, ale do tego, aby je przemyśleć i w razie potrzeby – twórczo zmieniać.
(...) ...specjaliści polecają czytanie dzieciom książek, w których zamieniono
miejscami tradycyjne role, na przykład bajkę o pięknym księciu, który zostaje uratowany przez dzielną księżniczkę. To tylko jeden ze sposobów".
Celem jest oczywiście walka z myśleniem stereotypowym,
gdzie określonym płciom tradycyjnie przypisane są pewne role
społeczne. W mocny sposób skrytykowali takie postawy Małgorzata i Tomasz P. Terlikowscy: "Chodzi o to, by na wczesnym etapie rozwoju zniszczyć specyfikę płciową. W efekcie podważa się w dzieciach dumę
z ich własnej tożsamości, kwestionuje to, co stanowi jej specyfikę, i zasiewa nieufność wobec specyficznych ról płciowych". Kolejne etapy edukacji pogłębiają seksualizację dzieci i młodzieży. W gimnazjach i liceach uczniom proponowane są rozmaite "kursy higieny" czy "warsztaty rozwojowe". Tam uczniowie zachęcani są np. do oglądania za
pomocą lusterek swoich narządów płciowych. W materiałach dla
seksedukatorów przeczytać możemy że: "Genitalia są źródłem przyjemności a masturbacja jest formą doświadczenia swojej seksualności i
poznawania reakcji swojego ciała".
Instytut Psychologiczno-Seksuologiczny Terapii i Szkoleń "Beata-Vista" przy wsparciu finansowym Urzędu Dzielnicy Ursynów
m.st. Warszawy przygotował inne materiały szkoleniowe. W tychże
związki homoseksualne pochwalane są jako nie zagrażające spłodzeniem niechcianego dziecka, a także mające niższą możliwość zarażenia się wirusem HIV. Ponadto uczniowie są w nich zapoznawani z takimi pojęciami jak "fingering", "cunnigulus" czy "necking", pochodzącymi w większości z terminologii pornograficznej.
Streszczenie:
Głównymi problemami związanymi z seksualnością dzieci i
młodzieży są obecnie często występujące ciąże wśród nastolatek czy
przedwczesne inicjowanie życia seksualnego. Edukacja seksualna ma
za zadanie wchodzić tym problemom naprzeciw, jednak w formie
jaka jest dziś powszechna, wywołuje ona często skutki odwrotne od
zamierzonych. Błędne założenia edukatorów seksualnych prowadzą
do jeszcze większej seksualizacji dzieci, indoktrynacji, a także wpajaniu dzieciom określonych wartości wątpliwych moralnie, w dodatku
często bez wiedzy rodziców. Ma to swoje odzwierciedlenie w nie316

rzadko kuriozalnych sytuacjach występujących na terenie Stanów
Zjednoczonych i Europy – w tym także Polski.
Summary:
The main problems related to the sexuality of children and
adolescents are often teen pregnancy or premature sexual initiation.
Sex education is supposed to hammer out the solution for these
problems, but in today's common form, it produces the opposite
effect from the intended ones. Incorrect assumptions of sex educators leads to increased of sexualisation of children, indoctrination
and entering values morally doubtful. Further, it happens without
parents knowledge. This is reflected in curious situations in United
States and Europe – including Poland.
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Veronika Beiher

РОЛЬ СІМЕЙНОГО ВИХОВАННЯ В ПРОЦЕСІ
СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ
На сучасному етапі розвитку головним завданням
українського демократичного соціуму є виховання чесної,
активної, відповідальної, здатної до самоосвіти, самореалізації
та самовдосконалення особистості. Саме тому усі соціальні
інститути мають на меті забезпечення гідних умов для
навчання, розвитку та реалізації власного потенціалу людини
як активного члена громадянського суспільства.
Сім’я як соціальний інститут та середовище первинної
соціалізації особистості, повинна бути духовним орієнтиром в
процесі розвитку, джерелом моральної та матеріальної
підтримки. Сім’я є першоосновою духовного, економічного та
соціального розвитку суспільства, його природнім і найбільш
стійким елементом. Ця істина підтверджується усім ходом
розвитку людської цивілізації. В сім’ї найповніше зберігаються
першоознаки давніх етносів та відображаються усі етапи
історичного розвитку кожного народу. Разом з тим вона не є
чимось абсолютно сталим, незмінним. Сім’я акумулює в собі
всі найважливіші ознаки суспільних процесів, економічного та
культурного розвитку і одночасно ніби випромінює їх у
суспільство та взаємодіє з ним1.
Інститут сім’ї розвивається в умовах демографічної кризи,
окрім цього, складні соціально-економічні умови розвитку
населення України у перехідному суспільстві, сповненому
протирічь, незадовільне економічне забезпечення його
відтворення прискорюють трансформацію сім’ї, впливають на
її функції та форми. Однак, характеризуючи сучасну
українську шлюбно-сімейну структуру населення України,
варто підкреслити, що в цілому традиції сімейного способу
життя в країні збережені. Зважаючи на зазначені вище умови,
Купина Н. М. Погляд на сучасну сім’ю / Н. М. Купина/ Освітянин, 2002. –
№ 1. – С. 20-22.
1
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зростає актуальність проблеми виховання підростаючого
покоління.
Соціалізація як складний і тривалий процес входження
людини в суспільство та засвоєння суспільних норм і правил,
розпочинається з перших днів життя і триває аж до смерті
Сім’я – це єдиний агент соціалізації, який супроводжує людину
на усіх етапах її фізичного та психічного розвитку впродовж
цілого життя.
Аналіз наукових досліджень та публікацій.
Проблемами педагогіки і психології виховання дитини в
сім’ї займалися такі педагоги минулого, як Я. А. Коменський, П.
Ф. Лесграф, А. С. Макаренко, С. Русова, Ж.-Ж. Руссо, Г. С.
Сковорода, В. О.Сухомлинський, В. Я. Титаренко, К.
Д.Ушинський. Сучасні проблеми сімейного виховання дітей
різного віку досліджують Т. Ф. Алексєєнко, О. М. Докукінf, К. Ю.
Журбf, Т. В. Кравченко, Т. М. Плахотник, Л. В. Повалій, В. Г.
Постовbq, М. М. Слюсаревськиq, С. В. Толстоухова, О. Л. Хромова.
Розгляд проблем сімейної педагогіки здійснено авторами
сучасних підручників і посібників з історії української
педагогіки. Серед них – В. П. Кравець, М. В. Левківський, О. О.
Любар, О. М. Микитюк, М. Г. Стельмахович, Д. Т. Федоренко та
ін. Вивченню проблематики родинного виховання в педагогічній
концепції А. С. Макаренка присвячені статті Т. В. Кравченко, О.
А. Хромової, А. А. Фролова, М. Д. Ярмаченка. Дослідження
сімейної педагогіки В. О. Сухомлинського – предмет наукових
пошуків Т. Д. Кочубей, О. Б. Петренко, Л. Рапіна, О. В.
Сухомлинської, А. Фоменко та ін.
У сучасній науці соціалізація визначається як процес
засвоєння соціальних стандартів поведінки, ціннісних
орієнтацій, гармонізація взаємозв’язків із новим соціальним
середовищем та активне відтворення набутого соціального
досвіду у власній діяльності і спілкуванні. Помітний доробок
щодо соціально-педагогічних аспектів проблеми оновлення
змісту освіти, створення належних умов для соціалізації дітей
та молоді, оптимального їх розвитку і виховання належить
таким вітчизняним дослідникам, як В. Болгаріна, І. Зверєва, Л.
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Коваль, Н. Лавриченко, В. Оржеховська, Р. Пріма, О. Савченко,
І. Фельдштейн та ін. Соціально-педагогічні аспекти соціалізації
у своїх працях розкривають Т. Алєксєєнко, О. Безпалько, В.
Болгаріна, Т. Василькова, Ю. Василькова, М. Галагузова, М.
Євтух, І. Звєрєва, А. Капська, Л. Коваль, С. Литвиненко, Л.
Міщик, А. Рижанова, С. Хлєбік, Л. Штефан.
Метою дослідження є ґрунтовний аналіз місця та ролі
сімейного виховання в процесі соціалізації та його вплив на
подальше життя особистості.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Відповідно до Сімейного кодексу України, прийнятого у
2002 році, сім’ю складають особи, які спільно проживають,
пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки.
Сім’я створюється на підставі шлюбу, кровного споріднення,
усиновлення, а також на інших підставах, не заборонених
законом і таких, що не суперечать моральним засадам
суспільства2.
З давніх-давен українці розглядали сім’ю і рід як святиню,
а виховання дітей – як святий обов’язок батьків: завдяки
вихованню в родині народ продовжував себе в своїх дітях,
генерував свій національний дух, характер, менталітет,
традиційну родинно-побутову культуру3.
Соціалізація – це складний і тривалий процес включення
індивіда до системи соціальних зв’язків та відносин, його
активної взаємодії з оточенням, у результаті якої він засвоює
зразки поведінки, соціальні норми і цінності, необхідні для
його успішної життєдіяльності у даному суспільстві4.
Невід’ємною частиною процесу соціалізації є сімейне
виховання як одна з форм виховання дітей, що поєднує

Сімейний кодекс України від 10 січня 2002 р.// Відомості Верховної
Ради України. – 2002. – № 21. – С. 3.
3 Стельмахович Г. П. Виховний потенціал української родини / Г. П.
Стельмахович // Учитель, 1998. – № 6, С. 52-55.
4 Примуш М. В. Загальна соціологія [Текст] : Навч. посібник / М. В.
Примуш. – К. : Професіонал, 2004. – 590 с.
2
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цілеспрямовані педагогічні дії батьків з повсякденним впливом
сімейного побуту5.
Важливий внесок в розвиток проблеми сімейного
виховання зробили В. О. Сухомлинський та А. С. Макаренко. Їх
ідеї не втрачають популярності вже декілька десятиліть та є
надзвичайно актуальними в наш час.
А. С. Макаренко звертає увагу батьків на те що виховати
дитину правильно і нормально набагато легше, ніж
перевиховувати, що вимагає більше сил, знань і терпіння.
Кожна сім’я є колективом рівноправних членів суспільства, але
батьки і діти відрізняються тим, що перші керують сім’єю, а
другі виховуються в сім’ї. Важливою причиною у вихованні
дітей Макаренко вважав сам устрій сім’ї, її структуру. Одна
дитина скоро стає центром у сім’ї, у сім’ї, де є кілька дітей,
батьківське піклування може мати нормальний характер.
Треба радити батькам, що з якоїсь причини залишають одне
одного, щоб у своєму розходженні вони більше думали про
дітей, бо це дуже хворобливо відбивається на них. На його
думку батькам слід серйозну увагу звернути на мету
виховання: «…кожен батько і кожна мати повинні добре знати,
що вони хочуть виховати у своїй дитині». Важливою умовою
виховання дітей у сім’ї є власна поведінка батьків. А. С.
Макаренко з цього приводу зазначав: «Не думайте, що ви
виховуєте дитину тільки тоді, коли ви з нею розмовляєте або
навчаєте її, або наказуєте їй. Ви виховуєте її в кожний момент
вашого життя, навіть тоді, коли вас нема вдома»6.
Найголовніший метод виховання – батьківська вимога до
себе, батьківська пошана до своєї сім’ї, батьківський контроль
над кожним своїм кроком. Виховання дітей потребує
найсерйознішого тону, найпростішого і щирого. Макаренко
радить батькам: будьте просто щирими, хай ваш настрій
відповідає моментові і суті того, що діється у вашій сім’ї.
Загалом науковець успішні умови сімейного виховання виклав
у вигляді таких порад батькам: треба правильно виховувати,
Гончаренко С. Український педагогічний словник. – К.: Либідь, 1997. – 376 с.
Макаренко А. С. Виховання в сім’ї // А.С.Макаренко. Вибрані
педагогічні твори. – К. – Xарків: Радянська школа, 1947. – С. 222-282.
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щоб потім не довелося займатися перевихованням; треба
пам’ятати, що ви керуєте сім’єю; по змозі добиватися
правильної структури цієї сім’ї; необхідно мати точну мету і
програму виховної роботи; треба завжди пам’ятати, що дитина
– не тільки ваша радість, але й майбутній громадянин, що ви
відповідаєте за неї перед країною; треба насамперед самому
бути громадянином і вносити своє громадянське самопочуття
у сім’ю; треба ставити суворі вимоги до власної поведінки; не
слід покладатися ні на які рецепти і фокуси виховання, треба
бути серйозним, простим і щирим; не треба розраховувати на
велику витрату часу, треба вміти керувати дитиною, а не
оберігати її від життя7.
Отже, можна з впевненістю говорити про те, що загальні
умови сімейного виховання, визначені А. С. Макаренком, і
сьогодні залишаються свіжими і звучать актуально.
Усвідомлення батьками того, що передумовою успішного
виховання дітей є духовний зв'язок між поколіннями вело до
формування таких якостей як повага до старших, милосердя,
доброта, щирість. Звідси й генетичні риси національного
характеру: сердечність, доброта, щирість, гостинність,
працьовитість тощо.
В. О. Сухомлинський назвав альфою і омегою «таке вічне
питання» сімейного виховання, як поєднання вимогливості і
доброти, суворості і ласки, слухняності і свободи у вихованні
дітей. Мудрість батьківської любові, на думку В. О.
Сухомлинського, виявляється у: 1) вмілому розкритті перед
дітьми справжніх джерел радощів життя; 2) переконливості в
тому, що мати і батько існують для того, щоб приносити
дитині радість8.
Процес виховання є надзвичайно складним і потребує
неабияких зусиль з боку батьків. У вихованні дитини, як
гідного представника українського суспільства, головна роль
відводиться батькам, саме тому, психологічна готовність до
Макаренко А. С. Виховання в сім’ї // А.С.Макаренко. Вибрані
педагогічні твори. – К. – Xарків: Радянська школа, 1947. – С. 222-282.
8 Сухомлинський В. О. Батьківська педагогіка. – К.: Радянська школа, 1978.
– 264 с.
7
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материнства і батьківства, педагогічна культура батьків та
емоційна стійкість в поєднанні з орієнтацією на основні
людські цінності такі як добро, любов, чесність, емпатія,
альтруїзм, повага до старших є основою належного виховання
дитини.
Роль матері у процесі виховання важко переоцінити, адже
між нею і дитиною виникає стійкий психологічний,
емоційний, інтуїтивний зв’язок ще задовго до появи дитини на
світ, саме тому психологічна готовність жінки стати матір’ю є
найголовнішою передумовою успішної соціалізації дитини.
Не менш важливою для успішного формування
особистості дитини є роль батька, правильність виконання якої
також залежить від психологічної готовності чоловіка.
Найбільш поширеною моделлю батьківства до недавнього часу
була традиційна. У цій моделі батько – годувальник,
персоніфікація влади і вища дисциплінуюча інстанція,
приклад для наслідування і безпосередній наставник.
Батьківська роль включала в себе відповідальність за
виховання, перш за все, сина. У традиційному суспільстві
праця батьків був завжди на виду, що було базою для
батьківського авторитету. Батько був головою сім’ї, людиною,
яка приймає важливі рішення, радить, керує, бо з членів сім’ї
він найбільш умілий, досвідчений, знавець. Дана модель
батьківства в тій чи іншій формі зустрічається у суспільствах,
де зберігаються традиційні види господарської діяльності.
Однак, починаючи з другої половини минулого століття
ця модель поступово стала зазнавати кардинальних змін, і
почала з’являтися так звана «сучасна» модель батьківства.
Поява
сучасної
моделі
батьківства
пов’язують
з
демократичними тенденціями в суспільстві, зростанням
фемінізації, рівноправністю подружжя у розподілі прав і
обов'язків у родині. З точки зору американських психологів
успішне батьківство характеризується активною участю у
вихованні дітей, інтересом до успіхів дитини і частим
спілкуванням з ним. Зазвичай такі батьки менш суворі, краще
розуміють своїх дітей в порівнянні з батьками, які проявляють
«чисто чоловічі» якості. Останні бувають набагато більш
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вимогливими і строгими батьками, однак щоденні турботи
вони швидше схильні покладати на дружин.
З точки зору Е. Фромма батьківська любов у порівнянні з
материнською – любов «вимоглива», умовна, яку дитина
повинна заслужити. Батьківська любов не є вродженою, а
формується, протягом перших років життя дитини. Щоб
заслужити батьківську любов дитина повинна відповідати
певним соціальним вимогам і батьківським очікуванням щодо
здібностей, досягнень, успішності. Любов батька служить як би
нагородою за успіхи і хорошу поведінку. У дитині для батька
втілена можливість продовження роду, оскільки відповідно до
традиційними нормами чоловік повинен виховати спадкоємця
як продовжувача роду, хранителя традицій і родової пам’яті.
Таким чином, батько виконує функцію соціального контролю і
є носієм вимог, дисципліни і санкцій9.
Ще одним важливим компонентом належного виховання
дітей є педагогічна культура батьків, – це складова загальної
культури людини, яка втілюється в творчій виховній діяльності
і сприяє формуванню духовно багатої і всебічно розвинутої
особистості. Рівень сформованості педагогічної культури є
визначальним у роботі вихователя, вчителя та виховній
діяльності батьків; характеризує зміст їхніх взаємин з дітьми;
забезпечує самопізнання, саморозвиток, самовдосконалення
особи шляхом засвоєння набутого людством досвіду виховання
молодих поколінь10.
Вирішальну роль у вихованні дітей відіграє поведінка
батьків. Помилковою є думка про те, що діти отримують
належне виховання лише в благополучних сім’ях. Якщо
поведінка батьків є асоціальною, то цей аспект також залишає
помітний відбиток у дитячій свідомості.
Метою виховання дитини в сім’ї є цілісний та
гармонійний розвиток особистості, який включає наступні
компоненти: фізичний, статевий, психологічний, моральний,
Психологія батьківства. Електронний ресурс. Режим доступу:
http://megasite.in.ua/41312-psihologiya-batkivstva.html
10 Родинно-сімейна енциклопедія / За ред. Ф. С. Арват, В. М. Благіна. – К.
:Богдан, 1996. – 314.
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інтелектуальний,
духовний,
естетичний,
трудовий,
економічний, екологічний, політичний.
Розвиток фізичної складової включає в себе профілактику
здорового способу життя, формування режиму дня та
культури харчування, пропагування користі спортивних
занять. Статевий компонент включає в себе передачу
адекватної інформації про культуру сексуальної поведінки.
Психологічна складова – це пізнання дитиною власного
внутрішнього світу. Моральний компонент постає як набуття
основних високоморальних якостей (чесність, добро, емпатія,
альтруїзм, толерантність тощо) та засвоєння моральних
цінностей сім’ї та суспільства в цілому. Інтелектуальна
складова виховання полягає у зацікавленій участі батьків у
збагаченні дітей знаннями, формуванні потреби їх набуття й
постійного оновлення та доповнення, а також розвиток
мислення, пам’яті та уваги. Духовний компонент передбачає
участь батьків у формуванні духовності як ідеалу, до якого
прагне кожна людина у її власному розвитку, орієнтації на
вищі, абсолютні цінності, також сюди відносимо релігійні
вірування. Естетична складова включає в себе уявлення про
прекрасне, а також участь батьків у розвитку та формуванні
талантів дитини. Трудовий елемент гармонійного розвитку
особистості закладає основу розвитку працьовитості, трудових
вмінь та навичок. Економічна складова закладає в дитини
поняття про сімейний бюджет та цінність коштів. Екологічний
компонент – бережливе ставлення та охорона навколишнього
середовища. Політична складова відповідає за формування у
дитини відчуття патріотизму та інтернаціоналізму.
Окрім виховання, значний вплив на процес соціалізації
дитини має психологічний клімат у сім’ї. Якщо дитина бачить
постійні скандали та напруженість між батьками, то це
накладає негативний відбиток на її емоційний стан та психічне
здоров’я.
Психологічний клімат сім’ї має велике значення у
формуванні особистості дитини. Тому основним завданням
батьків повинна бути підтримка сприятливого психологічного
клімату у власній сім’ї, відсутність напружених ситуацій, які
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можуть негативно позначитися на психіці дитини. Адже
психічне здоров’я є не менш важливим, ніж інтелектуальний
чи фізичний розвиток.
На сучасному етапі розвитку українського суспільства,
кожна сім’я зіштовхується з певними проблемами, які
накладають негативний відбиток на емоційний та психічний
стан і батьків і дітей. Для того щоб уникнути цих проблем,
батькам необхідно, насамперед, навчитися любити та
приймати свою дитину такою якою вона є, не чекаючи від неї
нічого взамін. Важливу роль відіграє вербальне спілкування.
Дитині необхідно часто чути такі фрази: «Я тебе люблю», «Я
тебе люблю, незважаючи ні на що», «Коли я злюсь на тебе, я
все одно тебе люблю», «Мій улюблений спогад – це день, який
ми провели разом». Постійне повторення цих фраз навчить
дитину любити себе, любити інших, радіти життю, бути
впевненішою в собі цінувати те, що в неї є, дозволить
сформувати адекватну самооцінку, та шанобливе ставлення до
інших.
Значна кількість дітей зіштовхуються з такою проблемою
як бажання батьків виховати з них ідеал, що в принципі
неможливо, оскільки ідеальних людей не існує, і батькам при
вихованні своєї дитини необхідно завжди про це пам’ятати.
Ще одним бар’єром на шляху до повного взаєморозуміння між
батьками та дітьми є нав’язування батьками власної думки
дітям, що проявляється у бажанні перетворити їх на
перфекціоністів. Перфекціонізм – це надмірне прагнення до
досконалості в усьому: в думках, словах, діях, поведінці і житті
в цілому. Перфекціоніст ставить перед собою надмірно
завищені, нереалістичні цілі і, коли не досягає їх, сприймає це
як особистий програш. Дослідження показують, що ті, хто з
дитинства прагне до досконалості, досягають меншого, ніж
інші. Вся справа в циклі недосяжних цілей і негативних
наслідків. Батьки, самі того не знаючи, навчають дитину
ставити такі цілі: бути краще, більше старатися, краще
вчитися. Якщо дитина не досягає мети, вона починає відчувати
себе невдахою, його самооцінка падає. Його стан може
викликати синдром підвищеної тривожності або навіть
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депресію. Щоб діти не постраждали від цього способу
мислення, в першу чергу від перфекціонізму потрібно
позбутися самим батькам.
Ще однією проблемою є бажання батьків розвинути в
дітей таланти, незважаючи на бажання самих дітей. Це явище
Зигмунд Фрейд описав як один із механізмів психологічного
захисту – проекцію, а саме перенесення незреалізованих
самими батьками в минулому цілей на своїх дітей. Таланти
дитини не обов’язково спеціально розвивати і реалізовувати,
якщо дитина сама не хоче цього. Талант повинен давати
радість, він не для того, щоб його використовували.
Більшість проблем у відносинах «батьки-діти» виникають
під час підготовки дитини до школи та під час її навчання у
школі. Науково доведено, що до 6-7 років мозок дитини
фізіологічно не готовий сприймати великі обсяги інформації,
тому не потрібно змушувати дитину до геніальності у такому
ранньому віці і «забирати» в неї дитинство.
Основна проблема – значний контроль з боку батьків
успішності у навчанні. Не варто запитувати дитину про її
оцінки, про вивчені уроки, найкращий варіант – дочекатися
поки дитина сама захоче про це поговорити. Також не
потрібно перевіряти чи складений портфель, чи готова
шкільна форма і т. і., такі дії не дозволяють дитині бути
самостійною, що накладає негативний відбиток на її подальше
життя. Відомий італійський педагог минулого століття Марія
Монтессорі створила 19 заповідей виховання дітей, які усім
батькам потрібно перечитувати хоча б один раз на рік:
1. Дітей вчить те, що їх оточує.
2. Якщо дитину часто критикують – вона вчиться
засуджувати.
3. Якщо дитину часто хвалять – вона вчиться оцінювати.
4. Якщо дитині демонструють ворожість – вона вчиться
битися.
5. Якщо з дитиною чесні – вона вчиться справедливості.
6. Якщо дитину часто висміюють – вона вчиться бути
боязкою.
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7. Якщо дитина живе з почуттям безпеки – вона вчиться
вірити.
8. Якщо дитину часто ганьблять – вона вчиться відчувати
себе винною.
9. Якщо дитину часто схвалюють – вона вчиться добре до
себе ставитися.
10. Якщо до дитини часто бувають поблажливі – вона
вчиться бути терплячою.
11. Якщо дитину часто підбадьорюють – вона набуває
впевненість у собі.
12. Якщо дитина живе в атмосфері дружби і відчуває себе
необхідною – вона вчиться знаходити в цьому світі любов.
13. Не кажіть погано про дитину – ні при ній, ні без неї.
14. Концентруйтесь на розвитку хорошого в дитині, так
що в підсумку поганому не залишатиметься місця.
15. Завжди прислухайтеся і відповідайте дитині, яка
звертається до вас.
16. Поважайте дитину, яка зробила помилку і зможе зараз
або трохи пізніше виправити її.
17. Будьте готові допомогти дитині, яка знаходиться в
пошуку і бути непомітними для тієї дитини, яка вже все
знайшла.
18. Допомагайте дитині освоювати неосвоєне раніше.
Робіть це, наповнюючи навколишній світ турботою,
стриманістю, тишею і любов’ю.
19. У поводженні з дитиною завжди дотримуйтеся кращих
манер – пропонуйте їй краще, що є в вас самих11.
Висновки та перспективи подальших розвідок
Здійснивши ґрунтовний аналіз ролі та місця сімейного
виховання у процесі соціалізації особистості, можна зробити
висновок про те, що головна роль у цьому процесі відводиться
батькам як духовним орієнтирам дитини в сучасному соціумі.
Батьківська модель поведінки слугує яскравим прикладом для
19 заповідей Марії Монтессорі. Електронний ресурс. Режим доступу:
http://radymo.pp.ua/225-zapovd-maryi-montessor.html
11
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підростаючого покоління і найкраще засвоюється в перші роки
життя дитини. Окрім цього у дослідженні згадано про
найголовніші проблеми сучасної української сім’ї та вказано
способи їх подолання та уникнення. Перспективи подальших
розвідок полягають в удосконаленні наявних досліджень щодо
проблем виховання дитини, а також у розробці матеріалів для
практичної підготовки молодих людей до батьківства.
Анотація:
У статті висвітлено основні аспекти сімейного виховання
як невід’ємного процесу соціалізації особистості. Окремо
підкреслено роль матері та роль батька як головних учасників
процесу виховання. Вказано основні психологічні проблеми,
які виникають в процесі виховання та запропоновано шляхи їх
подолання.
Ключові слова: сім’я, соціалізація, виховання, батьки,
дитина,
особистість,
педагогічна
культура
батьків,
психологічний клімат сім’ї.
Summary:
The article focused on the main aspects of family education as
an integral part of socialization process. Mother and father roles
underlined as the main member’s of education. The article also
shows the main psychological problems that arise in the process of
education and offered some ways to overcome them.
Keywords: family, socialization, education, parents, child,
personality, pedagogical culture of parents, psychological climate
in the family.
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Volodymyr Karyi

ПPAВОВЕ ВИХОВAННЯ ДИТИНИ В CІМЇ ТA ЗAКЛAДAХ
ОCВІТИ ЯК ПІДГPУНТТЯ PОЗВИТКУ AКТИВНОГО ЧЛЕНA
ГPОМAДЯНCЬКОГО CУCПІЛЬCТВA
Якими діти нapоджуютьcя – ні від кого не зaлежить,
aле в нaших cилaх зpобити їх хоpошими чеpез пpaвильне виховaння.
Плутapх

Aктуaльніcть теми досліження
Одним із acпектів уcебічного pозвитку оcобиcтоcті
мaйбутнього фaхівця в pізних гaлузях cуcпільcтвa є виcокa
пpaвовa культуpa. Aдже не можнa ввaжaти фaхівця
пpофеcіонaлом виcокого pівня, якщо він, мaючи шиpокі
знaння, добpе пpaцюючи, поpушує зaконодaвчі ноpми.
Здaтніcть фaхівців pозуміти пpaвилa cпівжиття і вимоги
зaконів тa відповідним чином впpовaджувaти це в cвоєї
пpaктичної діяльності – це вимоги cучacного pозвитку
cуcпільcтвa. Aле ця здaтніcть не є вpодженню, a фоpмуєтьcя під
впливом cпеціaльних виховних зaвдaнь і пеpш зa вcе зa
допомогою пpaвового виховaння нa pізних етaпaх pозвитку
індивідa: від paннього дитинcтвa до повноцінної, pозвиненої,
незaлежної оcобиcтоcті.
Характеризуючи поняття «правове виховання», слід
виділити чотири його аспекти:
- по-перше, правове виховання ґрунтується на точному
знанні правових фактів і явищ. Знання закону – перша і
основна умова правового виховання. Проте засвоєння тих чи
інших норм права нерідко буває нейтральним процесом, якщо
правові факти і явища не відібрані з певних позицій, якщо їх
вивчення належним чином не організоване, якщо вони не
виховують особистість у потрібному для суспільства напрямі;
- подруге, для нормального функціонування закону і
суспільства, його поваги і неухильного, добровільного
виконання всіма громадянами необхідне виховання не тільки
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поваги до права, до закону, але й до органів міліції, суду,
прокуратури, а також до осіб, які стоять на охороні законів;
- по-третє,
виховуючи
нетерпиме
ставлення
до
антисуспільних проявів, не слід зводити таке виховання до
формування такого ставлення до людини, яка вчинила
проступок;
- по-четверте, правове виховання не можна зводити
лише до формування правової свідомості особистості.
Правосвідомість, як частина світогляду людини, відображає
тільки ті явища, які регулюються нормами права, включаючи
почуття громадянськості і високої відповідальності особистості
за свої вчинки і поведінку1.
Пеpшим «вчителем» у плaні виховaння є, звіcно, cім’я, якa
неcе нaйбільшу відповідaльніcть зa виховaння дитини. Caме
вонa мaє виконувaти головне зaвдaння – зaбезпечувaти
мaтеpіaльні тa педaгогічні умови для духовного, моpaльного,
інтелектуaльного й фізичного pозвитку юного покоління.
Від cім’ї починaєтьcя шлях дитини до пізнaння cвіту,
cвого cтaновлення як оcобиcтоcті, шлях до шкільного
нaвчaння. Дитинa знaчну чacтину cвого чacу пpоводить у cім’ї.
Вонa cпоcтеpігaє життя і діяльніcть бaтьків, cтоcунки між
членaми pодини, зacвоює ті моpaльно-пpaвові пpинципи,
якими кеpуютьcя у cвоїй поведінці, у cтaвленні до влacних
дітей, до оточення, до пpaці.
Дитинa буде повaжaти пpaвa інших людей, якщо її пpaвa
будуть повaжaтиcя, якщо вонa caмa буде cклaдaти пpaвилa
поведінки і неcти зa них відповідaльніcть – це повиннa бути
оcновнa тезa пpaвового виховaння в cімї.
Іcнує пpикpa cтaтиcтикa – 23 % бaтьків ввaжaють, що
пpaвa дитини не поpушуютьcя, якщо вони дозволяють cобі
вдapити cвою дитину. Це cвідчить пpо те, що вони
елементapно не pозуміють оcновних пpaв дитини і яким
чином їх можнa поpушити.
Коли поpушуютьcя пpaвa дитини?
Головченко В. В., Нелін Г. І. Правове виховання учнівської молоді: Питання
методології та методики. – К.: Наукова думка. – 2003. – с. 23.
1
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 Коли немaє безпеки для її життя тa здоpов’я.
 Коли її потpеби ігноpуютьcя.
 Коли по відношенню до дитини cпоcтеpігaютьcя
випaдки нacильcтвa aбо пpиниження.
 Коли поpушуєтьcя недотоpкaніcть дитини.
 Коли дитину ізолюють.
 Коли дитину зaлякують.
 Коли вонa не мaє пpaвa голоcу у пpоцеcі пpийняття
вaжливого для cім”ї pішення.
 Коли вонa не може вільно виcловлювaти cвої думки тa
почуття.
 Коли її оcобиcті pечі не є недотоpкaними.
 Коли її викоpиcтовують у конфліктних cитуaціях з
pодичaми.
 Коли дитинa cтaє cвідком пpиниження гідноcті інших
людей.
 Дaні вияви поpушень зумовлюють пpиpодну pеaкцію
дитини: їй cтaє вaжко cпілкувaтиcя з одноліткaми і доpоcлими
(вонa гpубить, блaзнює, б’єтьcя, зaмикaєтьcя в cобі і т. д.); її
туpбує оcобиcтa безпекa; вонa чacто бувaє в погaному нacтpої;
може втекти з дому; може пpиймaти нapкотики aбо aлкоголь;
може pобити cпpоби cуіциду (зaмaху нa cвоє життя).
Тому пpaвове виховaння дитини починaєтьcя з виховaння
у неї почуття влacної гідноcті, повaги до caмого cебе. Тільки
повaжaючи caмого cебе і cвої пpaвa людинa здaтнa поcпpaвжньому повaжaти інших людей тa їх пpaвa.
В дошкільному зaклaді і cім’ї необхідно cтвоpити
aтмоcфеpу визнaння індивідуaльноcті дитини, повaги її
оcобиcтоcті, a caмій дитині нaдaти можливіcть pеaлізовувaти
cвої людcькі права. Вонa повиннa володіти cвободою вибоpу,
пpоявляти aктивніcть, ініціaтивніcть, caмоcтійніcть, мaти
можливіcть виcловлювaти влacну думку, пpоявляти шaнобливе
cтaвлення до думки інших, вміти нaдaвaти допомогу і
пpиймaти її. Без цього не можуть pозвивaтиcя тaкі необхідні
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кожній
людині
гpомaдянcькі
якоcті,
як aктивніcть,
2
caмоcтійніcть, pішучіcть, відповідaльніcть .
Нa нacтупному етaпі пpaвового виховaння – у шкільні
pоки, знaйомcтво дітей з їхніми пpaвaми доцільно здійcнювaти
у двох нaпpямaх: «Я і мої пpaвa», «Я і пpaвa інших людей». Це
cпpияє pозумінню тaких пpоcтих і водночac cклaдних іcтин, як:
«Мої пpaвa – це мої можливоcті, мої cвободи», «Мої пpaвa
зaкінчуютьcя тaм, де починaютьcя пpaвa іншої людини».
Елементapні пpaвові знaння включaютьcя в зaгaльний і
необхідний дітям комплекc знaнь пpо життя, вони є
доповненням до знaнь пpо нaвколишній cвіт.
Виховaння гpомaдянинa, що беpе aктивну учacть у житті
cуcпільcтвa, пеpедбaчaє знaйомcтво з пpaвом нa оcвіту,
пpидбaння пpофеcії зa cвоїм вибоpом, пpaвом нa пpaцю тa
pядом інших пpaв. Ознaйомлення з пpaвaми людини cпpияє
моpaльному cтaновленню оcобиcтоcті дитини, фоpмувaнню
етичних уявлень, гумaнних почуттів і взaємовідноcин,
допомaгaє пpищепити повaгу до cебе та іншх людей.
Знaйомлячиcь з пpaвaми, діти вчaтьcя звaжaти нa думку тa
інтеpеcи інших людей (пpaво нa влacну думку), зaхищaти
cлaбких (пpaво нa оcобливий зaхиcт), cпpaведливо виpішувaти
виникaючі cупеpечки і конфлікти, aдеквaтно оцінювaти cвої дії
і вчинки.
Необхідно тaкож пaм’ятaти, що фоpмувaння моpaльнопpaвової культуpи у дітей бaгaто в чому зaлежить від зaгaльної
cоціaльно-пpaвової cитуaції, pівня пpaвової культуpи педaгогів
тa бaтьків, a тaкож ефективноcті зacобів тa методів пеpвіcної
пpaвової оcвіти3.
Нaйпеpше зaвдaння пpaвового виховaння – озбpоєння
учнів знaннями зaконів, підвищення їх юpидичної обізнaноcті,
cиcтемaтичне інфоpмувaння їх пpо aктуaльні питaння пpaвa.
Пpaвові знaння є тим підґpунтям, нa якому фоpмуєтьcя
«Права дитини» // інтернет ресурс // режим доступу //
http://dnz10.kupyansk.info/info/page/4811
3 «Правове виховання» // інтернет ресурс // режим доступу //
https://sites.google.com/site/dnz4kostopil/metodicninarobki/pravovevihovanna
2

334

пpaвовa cвідоміcть, вони допомaгaють учням cпіввідноcити cвої
вчинки і поведінку cвоїх товapишів не лише із
зaгaльновідомими моpaльними ноpмaми, a й з вимогaми
зaконів, коpигувaти cвою поведінку, змінювaти її у
пpaвильному нaпpямі. Проте, правове виховання школяра має
інші тісно пов’язані між собою аспекти. З одного боку, воно
орієнтує на вирішення конкретних завдань, що стоять перед
учнями сьогодні, а з другого, – повинно дати школяреві
перспективу на майбутнє. Суть правового виховання школяра
саме у перспективності: необхідно навчити кожну молоду
людину не тільки виконувати вимоги закону, а проявляти
активність у здійсненні законності і встановленого
правопорядку.
Важливе місце у правовому вихованні посідає виховання
поваги до Конституції держави, законодавства, державних
символів (Герба, Прапора, Гімну), державної мови4. Українська
національна символіка затвердження Конституцією України та
Законами України і сьогодні символізує єдність держави і
нації, політичну, економічну і національну незалежність
України. Використання державних символів у навчальновиховному процесі активізує почуття захищеності, юридичної,
моральної і політичної дієздатності, гордості за єдину
суверенну державу4.
Через правове виховання відбувається формування
сприйняття дійсності, яке тісно поєднується з логікою та
потребами, потреби – з емоціями, емоції – з цінностями,
ціннісні орієнтації – з конкретними вчинками особи. Тому
доктрина правового виховання повинна ґрунтуватися на
принципі синергії рівня розвитку правової свідомості та
культури з розвитком інтелектуального, морального, й
емоційного потенціалу особистості.
Правове виховання тісно пов’язане з усіма видами
соціального виховання – моральним, політичним, естетичним
та іншими. їх можна назвати «субправовими», тобто такими,
Іващенко С. Правова культура в контексті національного виховання //
Освіта і управління. – 2009. – №4. – С. 81.
4
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що «прилягають до правового», «пов’язані з правовим»,
оскільки всі вони втягуються в орбіту правового виховання.
Правове виховання відбувається у правовому полі, у
врегульованих правом сферах суспільних відносин. Та не слід
плутати правове виховання і правове регулювання, хоча вони
й є взаємозалежними. Об’єктом правового регулювання
головним чином є відносини – вольові акти поведінки особи, а
об’єктом правового виховання, виховною функцією права – її
свідомість: думки, почуття, уявлення. Це не означає, що
правосвідомість
особи
не
зазнає
впливу
правового
регулювання і його механізму. Але цей вплив є другорядним
відносно поведінки особи, її вчинків.
Надзвичайно широкі можливості щодо здійснення
правового виховання молодших школярів є у позаурочній
роботі. У позакласній роботі вчитель має можливість
використовувати найрізноманітніші форми і методи правового
виховання. У залежності від мети та обставин можуть
використовуватися роз’яснення; розповіді, колективні та
індивідуальні бесіди; аналіз життєвих ситуації, обговорення з
учнями літературних, літературно-публіцистичних творів,
газетних статей і повідомлень з відповідною правовою оцінкою
того, що трапилось; читання художніх творів; вікторини;
конкурси; написання творів на правову тематику; створення
спеціальних педагогічних ситуацій, виборчі екскурсії;
включення дітей у процес вибору органів самоврядування
(наприклад,
вибору
президента
класу,
чергових,
відповідальних за певні напрямки життєдіяльності колективу);
ділові ігри (правовий тренінг), запрошення представників
органів внутрішніх справ та інших правоохоронних органів з
відповідними виступами на правову тематику тощо.
У правовиховній роботі із школярами слід враховувати й
специфіку їх пізнавальних інтересів. В. Сухомлинський
підкреслював, що «інтерес – це особливе емоційне забарвлення
думок, що супроводжують процес оволодіння знаннями», а
тому «навчання повинно бути цікавим, захоплюючим»,
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оскільки «чим цікавіше дитині те, що вивчається, тим більше
вона зосереджує увагу, тим глибше засвоюються знання»5.
Вaжливим тaкож є пpaвове виховaння у вищих
нaвчaльних зaклaдaх, оcкільки caме у ВНЗ фоpмуєтьcя елітa
cуcпільcтвa, що визнaчaтиме мaйбутнє деpжaви. Говоpячи пpо
цей етaп, доцільно визнaчити оcновні пpинципи пpaвового
виховaння.
Пpинцип зв’язку пpaвового виховaння з життям вимaгaє
тіcного його поєднaння з пpaктичною діяльніcтю cтудентів.
Aдже знaння пpaвa неpозpивно пов’язaне з повcякденною їх
поведінкою. Cтуденти поcтійно вcтупaють у пpaвові відноcини
з іншими людьми чи уcтaновaми. Тому і pоз’яcнення конкpетних зaконів cлід зaвжди пов’язувaти caме з життєвими
інтеpеcaми людей, виходячи з їх доcвіду, бpaти apгументи із
cитуaцій, які cклaлиcя нa певний чac.
Пpинцип опоpи нa позитивне в оcобиcтоcті cтудентa мaє
cвою cпецифіку у пpaвовому виховaнні, коли йдетьcя пpо
cтудентів, які поpушують диcципліну і поpядок. Виховнa
pоботa з ними неpідко нaбувaє тaких фоpм, що cпpичиняють
їх озлоблення. Позитивних pезультaтів домaгaютьcя зa умови,
коли у поpушників диcципліни знaходять хоpоші якоcті,
нaмaгaютьcя опиpaтиcя нa них у пpaвовиховній pоботі.
Пpинцип єдноcті, cиcтемaтичноcті та поcлідовноcті
педaгогічних впливів у пpaвовому виховaнні необхідний з огляду
нa те, що у ньому беpуть учacть виклaдaчі, cтуденти,
гpомaдcькі оpгaнізaції і бaтьки. Вcі ці впливи повинні
cтвоpювaти єдину cиcтему, якa поcлідовно фоpмує у cтудентів
пpaвову cвідоміcть, культуpу, нaвички і звички пpaвоміpної
поведінки.
Уcпіх пpaвового виховaння cтудентів зaлежить тaкож від
пpинципу уpaхувaння їх вікових оcобливоcтей, життєвого доcвіду.
Пеpедуcім необхідно визнaчити pівень їх пpaвової культуpи,
нaбутий зa чac нaвчaння в зaгaльнооcвітній школі, щоб
зоcеpедити виховні зуcилля нa потpібних acпектaх, тобто щоcь
підтpимaти, пpодовжити, pозвинути, a щоcь подолaти,
5

Сухомлинський В. А. Серце віддаю дітям. – К: Рад. школа, 1988. – с. 122.
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уcунути. Pеaлізaція цього пpинципу пеpедбaчaє вpaховувaння
віку молодої людини, її нового cтaтуcу як cтудентa вищого
нaвчaльного зaклaду.
Пpинцип єдноcті пpaвового і моpaльного виховaння випливaє з
того, що пpинципи і ноpми моpaлі мaють зaгaльний хapaктеp,
охоплюють уcі acпекти cуcпільного життя і pегулюють
відноcини людей, їх cтaвлення до cуcпільcтвa і деpжaви. Нa
цих моpaльних ноpмaх ґpунтуютьcя ноpми пpaвa і пpaвові
відноcини. Моральна і правова свідомість взаємопов’язані.
Правова освіченість людини підтримує її моральність так само,
як і моральність підтримує правові норми взаємин з людьми.
Якщо правова норма не відповідає рівню морального розвитку,
то вона ігнорується і не виконується. Тому в демократичних
державах конституції і нормативні акти приймаються у
відповідності з вимогами народу. Тільки за таких умов
встановлюється гармонія моральних і правових норм та
правил, люди добровільно виконують закони, стають
законослухняними. Під правом і моральністю варто розуміти
вимоги суспільства до поведінки людей у певних ситуаціях.
Дотримання їх необхідне для функціонування людського
співжиття, соціальної взаємодії людей, узгодження соціальних і
особистих інтересів.
Пpинцип зaконноcті вимaгaє дотpимaння почуття міpи,
уникнення обpaзи людcької гідноcті чи поpушення зaконноcті.
Pеaлізaція його пеpедбaчaє, пеpедуcім, щоб педaгоги у cвоїй
діяльноcті caмі cувоpо дотpимувaлиcя ноpм пpaвa і моpaлі.
Пpинцип єдноcті пpaв і обов’язків cтудентів ґpунтуєтьcя нa
поєднaнні інтеpеcів оcоби і cуcпільcтвa. Конcтитуційні пpaвa і
cвободи гpомaдян зaбезпечуютьcя шиpокою cиcтемою
політичних, економічних і юpидичних гapaнтій. Нaдaючи
пеpшоpядного знaчення охоpоні пpaв і cвобод гpомaдян,
деpжaвa водночac вимaгaє від кожного гpомaдянинa
неухильного виконaння cвоїх обов’язків. Aдже демокpaтія – це
не тільки пpaвa, a й виcокa гpомaдянcькa відповідaльніcть. І
чим шиpші пpaвa, тим вищa й відповідaльніcть пеpед
cуcпільcтвом і деpжaвою. Тільки cумлінне виконaння
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обов’язків гpомaдянинa cпpияє pеaлізaції ним cвоїх пpaв в уcій
повноті6.
У пpaктичній діяльноcті з пpaвового виховaння cлід
оcтеpігaтиcя пеpенеcення центpу вaги пpaвової інфоpмaції нa
зaбоpони і caнкції. Однaк знaння обов’язків без знaння пpaв
cпpияє фоpмувaнню пacивної оcобиcтоcті, бaйдужої до явищ
нaвколишнього життя. Не можнa тaкож уcю пpaвову
інфоpмaцію зводити до нaголошувaння нa пpaвaх. У тaкому
paзі обов’язки видaютьcя незнaчними, з’являєтьcя думкa, що
ними можнa нехтувaти, що їх виконaння необов’язкове. Отже,
кpaйнощі небезпечні. Cтуденти мaють знaти cвої пpaвa,
пеpедбaчені зaконом для aктивної діяльноcті нa блaго
cуcпільcтвa і деpжaви, і cвої обов’язки пеpед cуcпільcтвом.
Лише зa тaких умов пpaвове виховaння cпpиятиме
фоpмувaнню cоціaльно aктивної молодої людини з почуттям
виcокої відповідaльноcті.
При цьому важливо, щоб освітня сфера при передачі
знання не втратила свого основного призначення – передати
традицію, фундамент, на якому має зростати правова
державність. Сьогодні вкрай необхідно зорієнтувати молодь на
поглиблене розуміння значення права як найбільш
універсального, легітимного засобу регулювання взаємин між
людьми7.
Вищим досягненням правового виховання індивіда є його
«суспільна та правова активність, яка виявляється в готовності
особистості до свідомих, творчих дій як члена громадянського
суспільства як у сфері правового регулювання, так і реалізації
права, а також у правомірності поведінки людини».

6 Фіцула М. Педагогіка вищої школи» : навчальний посібник. Електронний
ресурс. Режим доступу:
http://pidruchniki.com/70180/pedagogika/pravove_vihovannya_studentiv
7 Тацій В. Я. Правове виховання студенства як елемент формування правової
держави / В. Я Тацій // Виховання в контексті соціально адаптації
студентства : матеріали міжнар. наук.-практ. конф.-семінару кер ВНЗ та
вчених дослідників із пробл. виховання студентства в сучасних умовах (7
листопада 2003 р.). – Ч. 1. – Х., 2003. – с. 30.
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Говорити про громадянське суспільство можна лише з
появою громадянина як самостійного суб’єкта, який
усвідомлює себе членом суспільства, наділеним комплексом
прав і свобод, та у той же час є відповідальним перед ним, а
сформувати ці погляди та цінності якраз і покликане правове
виховання.
Вплив правового виховання на процес формування
громадянського суспільства відбувається за рахунок таких
чинників, як: а) показники і якість правової вихованості
громадян, які уможливлюють функціонування державного
механізму; б) рівень правової вихованості суб’єктів владних
повноважень як гарантія дотримання режиму неухильного
виконання законів; в) стан юридичної науки, яка впливає на
державотворення шляхом формування суспільного ідеалу,
концептуального обґрунтування і розробки державноправових реформ; г) якість вищої юридичної освіти, що
зумовлює створення корпусу професійних кадрів; д) здатність
правового
виховання
поперджувати
та
виправляти
викривлення правосвідомості, тобто орієнтувати населення на
правомірну поведінку тощо8.
Для формування громадянського суспільства необхідний
відповідний рівень правової вихованості громадян. При цьому
правове виховання повинне мати чітку основу у вигляді
певних базових цінностей, які відповідають проголошеному
напряму розвитку суспільства. Відповідно в сучасній Україні,
яка йде шляхом розбудови демократичної правової держави,
правове виховання має бути інструментом трансляції
демократичних переконань, установок, орієнтацій, символів,
ідей, цінностей. Головними ціннісними орієнтаціями
правового виховання у громадянському суспільстві є: свобода,
загальне благо, справедливість, законність, рівність, тощо.
У
цілому
взвємообумовленість
формування
громадянського
суспільства
і
правового
виховання
опосередкована ідеєю суспільного ідеалу та правової
Наливайко Т. В. Роль правового виховання у становленні громадянського
суспільства. – Науковий вісник Ужгородського національного університету.
– серія Право, випуск 28, том 1, 2017. – с. 32.
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особистості. Будь-який суспільний ідеал, у свою чергу,
передбачає існування певних характеристик особистості як
суб’єкта такого суспільства. Саме правова особистість і є
кінцевою метою правового виховання, якій мають відповідати
зміст і спрямованість останього. У звязку з цим, акцент у
правовому вихованні як одній з передумов формування
громадянського суспільства, поступово зміщується на
принципи права, загальнолюдські цінності, ті підстави, які
покладені в основу вільного вибору стилю та характеру
поведінки в межах суспільних відносин, на які поширюються
правові норми.
Висновки та перспективи подальших розвідок
Отже, на основі вищезазначеного ми можемо сформувати
поняття
правового
виховання
як
послідовний
і
ціленаправлений вплив на уявлення і поведінку особи з метою
формування певних усталених правових постулатів, понять,
напрямів, цінностей, що обумовлюють її розвиток та
підготовку до життя в громадянському суспільстві. Також,
підводячи підсумки дослідження варто зазначити, що
фоpмувaння повноцінного, aктивного членa гpомaдянcького
cуcпільcтвa можливе лише зa умови поcлідовного пpaвового
виховaння нa pізних етaпaх pозвитку оcобиcтоcті, a cім’я і
нaвчaльний зaклaд – це дві оcновні pушійні cили у cфеpі
pозвитку пpaвової cвідомоcті тa пpaвової культуpи молодої
людини.
Abstract:
The article was revealed causal relationships of development
civil society in democratic country and legal nurturing of personality in the early stages of its formation. The questions were investigation such as the basic principles of legal nurturing at school age and
at the universities; and were describe the method legal nurturing of
the child in the family.
Keywords: Civil society, legal nurturing, the principles of legal nurturing, stages of personality development, the activity of
member civil society, the combination of value orientations with
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concrete actions of person, rights of the child, the basic aspects of
legal nurturing.
Abstract:
У статті розкрито причино-наслідкові зв’язки розвитку
громадянського суспільства в молодій демократичній державі та
правового виховання особи на ранніх етапах її формування;
визначено основні принципи правового виховання у шкільному
віці та і вищих навчальних закладах, а також окреслено способи
та методику правового виховання дитини в сім’ї.
Ключові слова: Громадянське суспільство, правове
виховання, принципи правового виховання, етапи розвитку
особистості, активність члена громадянського суспільства,
поєднання ціннісних орієнтацій з конкретними вчинками
особи, права дитини, основні аспекти правового виховання.
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Andriy Hirnyak

ПСИХОДИДАКТИЧНІ ІНСТРУМЕНТИ НАЛАГОДЖЕННЯ
МОДУЛЬНО-РОЗВИВАЛЬНОЇ ВЗАЄМОДІЇ
В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ВНЗ
Постановка проблеми
В умовах постіндустріальної формації суспільства постає
проблема не тільки безперервної, а й випереджаючої
самоосвіти. Саме завдяки новітнім психодидактичним
інструментам, до котрих перш за все належить модульнорозвивальний підручник (МРП), значним чином й
відбувається соціалізація особистості в сучасному глобальному
інформаційному просторі. Відтак виняткової вагомості набуває
проблематика психологічного проектування змісту і структури
МРП, котрий з допомогою системи культурних (мовних і
графічних) кодів, покликаний спричинювати психодуховний
розвиток та активізувати механізми особистісного та
професійного самотворення і самореалізації студента як
повноцінного суб’єкта освітнього процесу1.
Аналіз останніх досліджень і публікацій
До основних наукових доробок видатних вітчизняних і
зарубіжних філософів, психологів та дидактів, які займалися
розробкою піднятої проблематики, належать дослідження, що
висвітлюють психологічну природу знаку і символу та
знакового опосередкування свідомості (Л. С. Виготський, О. Р.
Лурія, М. К. Мамардашвілі), сутнісні аспекти психологічної
герменевтики (А. А. Брудний, З. С. Карпенко, Н. В. Чепелєва),
психолінгвістики (В. П. Глухов, О. С. Зорькіна, О. О. Леонтьєв),
психосемантики (І. М. Кондаков, М. А. Кронгауз),
психодидактики (Н. М. Буринська, Е. Г. Гельфман, А. В.
Фурман) та інноваційно-психологічного клімату (О. Є. Фурман).
Фурман А. В. Психодидактика проектування навчально-книжкових
комплексів для студентів ВНЗ: [монографія] / А. В. Фурман, Г. С. Гірняк, А.
Н. Гірняк. – Тернопіль: ТНЕУ, 2012. – 328 с.
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Теоретико-методологічними
засадами
нашого
дослідження є запропонована професором А. В. Фурманом
теорія модульно-розвивального навчання і, зокрема, концепція
інноваційного МРП, котрі, зі свого боку, ґрунтуються на
вітакультурній парадигмі розвитку освіти і знаходять
конкретне практичне втілення в реалізації фундаментального
соціально-психологічного
експерименту
з
модульнорозвивальної системи освіти23. Концептуальне ядро останньої
становить
соціально-культурно-психологічний
зміст
розвивальної взаємодії, одним із модусів-компонентів котрого і
є методично-засобовий його різновид4.
Мета дослідження – обґрунтування особливостей
психологічного
проектування
інноваційних
психодидактичних інструментів, що охоплюють психологопедагогічний, навчально-преметний, методично-засобовий та
управлінсько-технологічних
різновиди
змістів
й
уможливлюють
зреалізування
соціально-культурнопсихологічного змісту розвивальної взаємодії субʼєктів
освітнього процесу.
Виклад основного матеріалу
Основним психодидактичним інструментом викладача і
студентів є МРП під яким розуміємо зафіксований на
паперовому чи електронному носії цілісний фрагмент
вітакультурного досвіду, котрий: а) адаптований на
психосмисловому рівні до ментального досвіду, соціальних
здібностей та індивідуальних можливостей студентів певного
віку і їхнього досвіду; б) відповідає за обсягом, змістом і методами
презентації вимогам державної та проблемно-модульної
2 Фурман А. В. Вступ до теорії освітньої діяльності : [курс лекцій] / А. В.
Фурман. – Тернопіль, 2006. – 86 с.
3
Фурман А. В. Психодидактична експертиза модульно-розвивальних
підручників : [монографія] / А. В. Фурман, А. Н. Гірняк.  Тернопіль : ТНЕУ,
„Економічна думка”, 2009. – 312 с.
4
Фурман А. В. Психодидактика проектування навчально-книжкових
комплексів для студентів ВНЗ: [монографія] / А. В. Фурман, Г. С. Гірняк, А.
Н. Гірняк. – Тернопіль: ТНЕУ, 2012. – 328 с.
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навчальних програм; в) відображає проходження наставником і
наступником
чотирьох
періодів
цілісного
модульнорозвивального
процесу
(пізнавально-інформаційний,
нормативно-регуляційний, ціннісно-рефлексивний, духовноспонтанний), або всіх восьми його етапів (настановчомотиваційний, теоретично-змістовий, оцінювально-смисловий,
адаптивно-перетворювальний,
системно-узагальнювальний,
контрольно-рефлексивний, духовно-естетичний, спонтаннокреативний); г) забезпечує не лише циклічне оволодіння
кожним вихованцем значеннями, знаннями, уміннями,
нормами, навичками, цінностями, смислами і психодуховними
формами (віра, істина, любов, свобода, відповідальність тощо),
а й прискорений психокультурний розвиток за оптимальними
індивідуальними траєкторіями зростання студента як суб’єкта,
особистості, індивідуальності та універсуму5 6.
МРП покликаний зреалізовувати чотири функціональні
блоки: 1) носій освітнього змісту (фрагмент соціокультурного
досвіду людства); 2) організатор процесів самонавчання і
самовиховання з орієнтацією на максимальне задіяння
індивідуальних здібностей кожного студента; 3) чинник
розвитку психодуховних процесів, станів, властивостей і
тенденцій; 4) засіб долучення юні до безперервного
культуротворення шляхом занурення у глибинні пласти
загальнолюдського досвіду та її внутрішнього психодуховного
самовивільнення.
Розглянемо детальніше сутнісне наповнення другого
функціонального блоку (організатор процесу вітакультурного
розвитку
студентів)
інноваційного
психодидактичного
інструментарію. МРП у цьому контексті виконує функції: а)
орієнтовного сценарію-технології розгортання освітнього
змісту, що допомагає студенту активно проектувати власну
Фурман А. В. Модульно-розвивальний підручник як інструмент ефективної
освітньої взаємодії / А. В. Фурман // Психологія і суспільство. − 2010. − № 1.
− С. 171–182.
6 Гірняк А. Н. Психологічне обґрунтування змісту і структури модульнорозвивального підручника для середньої загальноосвітньої школи: дис. ... кандидата
психол. наук : 19.00.07 / А. Н. Гірняк.  Тернопіль, 2007.  289 с.
5
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траєкторію пізнавальної діяльності та рефлексивно керувати
процесом самоосвіти (суб’єктний підхід у психології); б)
програми навчально-розвиткової взаємодії, що слугує для
викладача перспективним планом навчального процесу; в)
головної сюжетної лінії (освітнього маршруту) полідіалогічної
та полісмислової взаємодії, що створює і розвиває спільний
інформаційно-освітній простір між суб’єктами освітньої
діяльності та сприяє впровадженню адаптивних алгоритмів і
психомистецьких технологій організації та перебігу їхніх
розвивальних взаємин. Відтак у МРП проективно закладається
не лише логічна композиція навчального курсу, а й
враховується психологічна структура, механізми, умови,
закономірності перебігу і розвитку ефективної освітньої
діяльності студента, що у підсумку підвищує його
вмотивованість, інтелектуальну ініціативу, сприяє позитивній
емоційній
налаштованості,
саморегуляції,
формує
відповідальну позицію та досвід творчого ставлення до
індивідуально зорієнтованої навчально-дослідницької роботи7.
Відтак МРП розглядається як квазісуб’єкт полідіалогічної
навчальної взаємодії у системі „викладач – МРП – студенти”,
котрий продукує полісмислові зв’язки під час роботи з ним
наступника, створює спільне психосмислове поле й утверджує
останнього як співавтора, який самостійно перетворює
закодовану інформацію на індивідуально доступні форми
освітнього змісту8; при цьому саме повідомлення, за Н. В.
Чепелєвою, є не просто автономною системою знакових
елементів, а підсистемою більш складної системи мовленнєвої
комунікації, завдяки чому досягається розсування текстових

Фурман А. В. Психодидактика проектування навчально-книжкових
комплексів для студентів ВНЗ: [монографія] / А. В. Фурман, Г. С. Гірняк, А.
Н. Гірняк. – Тернопіль: ТНЕУ, 2012. – 328 с.
8 Фурман А. В. Модульно-розвивальний підручник як інструмент ефективної
освітньої взаємодії / А. В. Фурман // Психологія і суспільство. − 2010. − № 1.
− С. 171–182.
7
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меж і вихід у більш широкий діяльнісний і комунікативний
контексти9.
Працюючи у просторі текстової проблемно-діалогічної
ситуації, яка є складовою пізнавально-регуляційного простору,
студент вникає у суть описуваних предметів або явищ,
безпосередньо актуалізується на кількох рівнях потенційного
ментального досвіду, організує і переструктуровує світоглядну
систему норм і цінностей шляхом сприйняття, добування,
збагачення, поширення і творення вітакультурного змісту
життєдіяльності нації і людства. Тому текстовий компонент
МРП відображає чотири різновиди освітнього змісту:
навчально-предметний,
управлінсько-технологічний,
методично-засобовий і психолого-педагогічний10. Зазначимо,
що найвагомішим є психолого-педагогічний, а технологічно
первинним − навчально-предметний різновид змісту.
Розглянемо більш детально кожен із чотирьох запропонованих
різновидів змісту.
Навчально-предметний зміст текстового компонента МРП
Інформаційні потреби посідають одне із пріоритетних
місць і належать до базових мотивацій поведінки людини.
Тому у текстовому компоненті МРП неподільно пов’язується
науковий раціоналізм з культурними таксонами, естетичними
образами і багатоваріантними буттєвими смислами. Базовим
концептом тут є змістовий модуль. Це − науково адаптована,
відкрита і взаємозалежна система знань (теорії, закони,
поняття),
умінь
(операції,
узагальнення,
порівняння,
розв’язування), норм (алгоритми, правила, інструкції,
технології, методики) і цінностей (ставлення, оцінки, наслідки
рефлексії тощо) як довершений фрагмент загальнолюдського
9 Чепелева Н. В. Диалогическое взаимодействие автора и читателя
посредством печатного текста / Н. В. Чепелева, Н. П. Федченко, Л. П.
Яковенко // Актуальні проблеми психології. Психологічна герменевтика /
за ред. Н. В. Чепелєвої.  К. : Міленіум, 2006.  Т. 2, вип. 4.  С. 107116.
10 Фурман А. В. Технологія створення граф-схем навчальних курсів у модульнорозвивальній системі / А. В. Фурман // Рідна школа: Спецвипуск. – 1997. −
№2. – С. 25−35.
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досвіду, що зафіксований у МРП та набуває процесуальнофункціонального втілення на модульно-розвивальному
занятті.
Визначившись із запитанням на розвиток саме чого
спрямований зміст підручника (Що?), необхідно дати відповідь
на не менш важливе: як саме реалізувати дане завдання (Як?),
тобто цілком логічно постає проблема відбору, структурування
і техніки викладання текстового компонента інноваційного
підручника.
Основою
відбору
змісту
підручника
є
загальноосвітні (ментальності, духовності, розвитковості,
модульності) та похідні від них принципи (доступності,
історичності,
рефлексивності,
гуманності,
причетності,
змістовності,
формовідповідності,
динамічності,
метасистемності,
поліфункціональності,
рекурсивності,
адекватності), які сформульовані та докладно обґрунтовані
А.В.Фурманом11. Зауважимо лише, що в них сповідується ідея
діалектичної єдності раціонального і образно-емоційного
підгрунття на тлі адаптованості до вікових та індивідуальнотипологічних особливостей студентів.
Логічну послідовність (процедуру) відбору освітнього
змісту розвивального підручника найкраще обґрунтувати
раціонально-генетичним шляхом. Так, М. І. Скаткін,
рекомендує такий відбір розпочинати “зверху” – від
спроектованого кінцевого результату навчання, передусім від
сучасної картини світу, яка повинна бути сформованою у
свідомості студента до моменту закінчення ВНЗ 12. Тоді легше
отримати чітко структуровану систему категорій і понять, що
організовані за принципом “від загального до конкретного”.
При цьому зрозуміло, що послідовність оволодіння студентами
необхідним набором знань, умінь, норм і цінностей буде
зворотною до процедури його відбору і проектування.

Фурман А. В. Теорія і практика розвивального підручника: [монографія] /
А. В. Фурман. – Тернопіль: Економічна думка, 2004. – 288 с.
12 Скаткин М. Н. Об усилении воспитывающей и развивающей функций
учебника / М. Н. Скаткин // Проблемы школьного учебника. – М.:
Просвещение, 1979. – Вып. 7. – С. 20−38.
11
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Відбір освітнього змісту для інноваційного підручника, на
нашу думку, доцільно здійснювати за граф-методом. Його
використання дає змогу відобразити ієрархію усіх структурних
складових змісту, виявити їхні внутрішні і зовнішні
відношення та взаємозв’язки, чітко виділити послідовність і
з’ясувати
логіку розгортання конкретного освітнього
матеріалу. Крім того, зміст МРП, оформлений у вигляді графа,
дозволяє чітко проконтролювати об’єктивну потребу і місце
розташування кожного факту, поняття, закону в загальній
структурі курсу навчальної дисципліни.
Головним об’єктивним критерієм відбору освітнього
матеріалу в підручник є відведений для навчальної дисципліни
час, що обмежує максимальний обсяг МРП. Для оптимізації
кількості сторінок МРП його текстовий компонент
відбирається за принципом супідрядності елементів. Тоді
похідні поняття конкретизують основні категорії курсу,
розкривають їх суть, вводять спеціальні знання і норми у
певний вітакультурний контекст. Внаслідок презентації
окремих одиничних явищ, фактів, прикладів як проявів
інваріанту, що базуються на єдиній логічній основі чи родовій
ознаці, вдається не лише мінімізувати обсяг, а й досягнути
високого
рівня
системності
проектованого
змісту.
Структурованість, супідрядність і логічність змістових зв’язків
у текстових блоках підручника не тільки сприяють
системності, глибинності і міцності оволодіння певним
фрагментом вітакультурного досвіду, а й полегшують їхню
навчальну
діяльність
(долучають
мимовільне
запам’ятовування, забезпечують вибірковість сприйняття,
активізують розуміннєві процеси тощо). Не менш важливим у
проектуванні МРП є дотримання вимог принципу єдності
диференціації та інтеграції навчально-предметного змісту,
згідно з яким перевага надається міждисциплінарним
(системно-інтегративний рівень) формам викладу знань,
умінь, норм і цінностей та уможливлюється перенесення
вітакультурного досвіду з однієї сфери суспільної практики в
іншу.
Для
визначення
ж
конкретного
поняття
використовуються різні види відсилань до уже знайомих
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об’єктів: порівняння («подібне на»), підведення під категорію
(«належить до»), конструювання («складається із») тощо. Таким
чином, розуміння у своїх механізмах базуватиметься на встановленні усієї сукупності актуальних і потенційних зв’язків
(контекстів) об’єкта пізнання 13.
Психолого-педагогічний зміст текстового компонента МРП.
МРП уперше розкриває гармонію навчально-предметного
і психолого-педагогічного різновидів змісту окремих модулів
вітакультурного
досвіду.
Останній зміст
покликаний
внутрішньо налаштувати і психологічно підготувати студента
до
ефективної
освітньої
діяльності,
збагатити
її
катарсистичними
сплесками,
полімотиваційними
спонуканнями, конструктивними переживаннями і духовними
устремліннями. Тому природно, що одним з основних етапів
підручникотворчого процесу є добір психолого-педагогічного
змісту, присутність якого у підручнику може бути
чотирьохрівневою:
1. Відсутність психолого-педагогічного змісту, котрий
підміняється
первинним
дидактичним
змістом,
що
спрямований на передачу студентові лише певного набору
знань і вмінь.
2.
Наявність
психолого-педагогічного
змісту
з
методичною метою, що досягається шляхом закладання у
підручник наскрізного сюжету, котрий логічно пов’язує
завдання між собою, забезпечує їх наступність, породжує
суб’єктивний смисл і глибоку рефлексію, а відтак сприяє
інтенсифікації
перебігу
психічних
процесів.
Сюжет
уможливлює психодраматичне розгортання навчального
змісту за правилами сценічного мистецтва (зав’язка,
кульмінація, розв’язка), що спричинює різнорівневе емоційне,
розумове, вольове і психодуховне напруження. Наприклад,
при вивченні курсу «Основи права» можна використовувати
сюжет казки „Дюймовочка”, у котрому учні самостійно мають
Доценко Е. Л. Психология манипуляции; феномены, механизмы и защита /
Е. Л. Доценко. − М.: «ЧеРо», Издательство МГУ, 2000. − 344 с.
13
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віднайти
скоєні
персонажами
правопорушення,
ідентифікувати їх і винести вердикт, оперуючи нормами
чинного законодавства. Отже, опертя на прихований
психологічний зміст підручника на другому рівні дає змогу
повніше
реалізувати
принципи
причетності,
формовідповідності, доступності та динамічності. При цьому
вся діяльність студентів є своєрідною діловою грою-дійством,
що супроводжується позитивними емоціями та забезпечує як
міцність оволодіння навчальним матеріалом, так і його
соціальну адаптацію.
3. Проектування і зреалізування психолого-педагогічного
змісту з методичною і вторинною − дидактичною метою
(позапрограмний компонент). На цьому рівні застосування
аналізованого змісту сюжетна лінія підручника не тільки
посилює пізнавальну активність учнів, а й налагоджує
міжпредметні зв’язки (пропедевтичні відомості з інших
навчальних дисциплін) та інтегрує змістово-пояснювальний
формат навчальних курсів. Так, застосування на уроці вищої
математики сюжету про Київський зоопарк дає змогу
сформулювати задачі, що передбачені навчальною метою і
водночас ознайомити наступників з надзвичайно цікавими
відомостями про життя екзотичних птахів чи тварин. Інакше
кажучи, первинний дидактичний зміст стосується математики,
а вторинний, психологічний − екології, біології, зоології,
географії тощо. У такий спосіб більш повно виконуються
вимоги принципів змістовності, поліфункціональності і
метасистемності. Зауважимо, що сюжет МРП має вибиратися
на основі провідної діяльності певного вікового періоду (гра,
навчальна чи навчально-професійна діяльність), що зумовлює
виникнення й утвердження відповідних новоутворень.
4. Наявність психолого-педагогічного змісту для
досягнення методичної, вторинної дидактичної мети і
водночас диференціювання навчального матеріалу завдяки
розподілу центрального змістового сюжетного потоку за
декількома
рольовими
маршрутними
лініями.
Студент
самостійно обирає один із посильних для себе шляхів, що
різняться між собою темпом і тривалістю оволодіння
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закладеного фрагмента вітакультурного досвіду. Відтак
досягається
індивідуальна
психорегуляція,
збереження
психічного гомеостазу особистості, що проявляється у низці
показників: а) долається опір примусу, нав’язаній волі, а
натомість розширюється поле індивідуальної свободи дії,
зокрема, вибору форм і засобів утілення власної творчої
активності, котра розширює діапазон її самоактуалізації; б)
стимулюється самостійність та ініціативність кожного
студента, який, унаслідок самостійно здійсненого вибору
однієї із запропонованих сюжетних ліній подальшого
саморозвитку, добровільно перебирає на себе значну частину
відповідальності за ефективність паритетної освітньої
діяльності; в) здійснюється психолого-смислова адаптація
освітнього змісту до ментального досвіду, індивідуальних
особливостей, художньо-естетичних потреб, рівня розвитку
смислової сфери й актуальних духовних устремлінь студентів.
Таким чином, кожен із презентованих рівнів інтегрує
досягнення попередніх. Перевагою ж четвертого рівня
проектування і використання психологічного змісту є повне
утілення принципів адекватності, поліваріативності і
рекурсивності.
Психолого-педагогічний змістовий потенціал МРП
активно впливає на морально-етичну сферу особистості,
сприяє формуванню ідеального Я студента, що здебільшого
підтверджує факт зреалізування вимог принципів історичності
та гуманності. Дослідження А. Бандури свідчать, що
агресивність читачів зростає, якщо поведінка негативного
персонажу заохочується з боку інших героїв і, навпаки,
зменшується, якщо остання засуджується. Відтак уведення у
МРП центрального сюжетного потоку та головного герояперсонажу дає змогу задіяти вікарне научіння (англ. vicarious
learning) 14, інтенсифікувати процеси аккультурації (англ. acculturation) та ідентифікації (від лат. identificare), що проявляється в
стійкому ототожненні себе із значущим іншим, прагненні бути
Годфруа Ж. Что такое психология: В 2 т.: Пер. с франц. / Жорж
Годфруа – М.: Мир, 1996. – Т.1. – 496 с.
14
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схожим на нього (формування рис особистості і поведінкових
стереотипів, статевої ідентичності і ціннісних орієнтацій) 15. За
З.С. Карпенко, вроджена здатність вживатися в Іншого
(ставитися до нього, як до рівновеликого “Ти”) породжує в
суб’єкті похідну духовну здатність − глянути на себе очима
цього “Ти” як абсолютно референтного представника
навколишнього світу в життєвому просторі індивіда 16.
Під час наслідувально-латентного етапу індивідуальної
психорегуляції студентом набуваються зовнішні прояви
психічної діяльності, включаючи стереотипи спілкування, способи вирішення життєвих утруднень і завдань. Прикметно, що
зовнішні взірці психорегуляції, які не були підкріплені у
процесі власного життя, залишаються у пам’яті, готовими до
актуалізації 17. Так долучається до внутрішнього учіння
емоційний досвід майбутніх фахівців, їхні ситуативні
індивідуальні переживання з орієнтацією на зрілу емпатійну
поведінку і духовний вплив мистецьких засобів. А ставши
предметом стійких емоційних відношень, ідеали, обов’язки,
норми студентської поведінки перетворюються в реальні
мотиви діяльності. Тому мистецько збагачений освітній зміст
МРП естетично долучає студента до кращого духовноестетичного досвіду людства. За Н.В. Чепелєвою, такі смислові
утворення стають мовби надситуативним опертям, необхідним
для моральних оцінок і регуляції, та реалізуються у кожній
конкретній ситуації, не даючи готових рецептів поведінки 18.
Особлива увага до формування досвіду емоційноціннісних ставлень має приділятися у МРП гуманітарносвітоглядного типу. Ці підручники характеризуються
широкою репрезентацією цінностей − загальнолюдські
15 Большой психологический словарь / Сост. и общ. ред. Б. Мещеряков, В.
Зинченко, − Санкт-Петербург: прайм-ЕВРОЗНАК, 2003. – 672 с.
16 Карпенко З. С. Герменевтика психологічної практики / З. С. Карпенко. −
К.: РУТА, 2001. − 160 с.
17 Болтівець С. І. Сучасний стан розробленості проблем педагогічної
психогігієни / С. І. Болтівець // Практична психологія та соціальна робота. –
2004. − №2. – С. 54−66.
18 Основи практичної психології: Підручник / В. Панок, Т. Титаренко, Н.
Чепелєва та ін. − К.: Либідь, 2001. − 536 с.
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культурні еталони, вартості етнічних спільнот, ціннісні
орієнтації соціальних груп, життєві цінності та смисли
особистості (ідеали, ідеї, переконання, світогляд, моральні
кодекси, сенс життя). На відміну від суспільних (зовнішніх)
цінностей,
особистісні
задають
кінцеві
орієнтири
19
індивідуальної діяльності конкретного суб’єкта , тому для
МРП важливим є пріоритет самостійної роботи студентів і
пряма постановка чи створення умов для спонтанного
виникнення моральнісних проблемних ситуацій. Вони
покликані навчити читача правильно розв’язувати внутрішні
мотиваційні конфлікти, формувати готовність чинити опір
стороннім негативним впливам, спонукати до обстоювання
особистісних цінностей у ситуаціях самостійного здійснення
морального вибору та моделювати ситуації для вчинкового
вирішення завдань на підпорядкування мотивів 20.
Підсумковою метою вартісно-індивідуального оргвпливу є
позитивна стійка трансситуативна спрямованість студента,
котра спричинюється домінуванням певних провідних
мотивів, а також прагненням до самовиховання своєї
особистості. Отож у МРП використовуються методи
психологічного впливу (виховний, психокорекційний та ін.),
які реалізуюються за допомогою різних засобів (текстовий,
позатекстовий компоненти МРП) і способів (наслідування,
переконання, зараження, навіювання тощо), а ефект такого
впливу позначається на зміні суб’єктивних характеристик
наступника, щонайперше на його потребах, установках,
відношеннях, здібностях, емоційних реакціях, освітній
діяльності, міжособистісних стосунках.
Психолого-педагогічний зміст МРП спричиняє емоційнодуховне потрясіння, катарсис під впливом драматично
спрямованого навчального дійства, котре формовтілюється у
кожній із сюжетних ліній підручника. Емоційно-забарвлений
Лазарук А. Цінності людини у науково-психологічному осмисленні /
Андрій Лазарук // Психологія і суспільство. − 2003. − №2. − С. 19−37.
20 Костюк Г. С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості
/ Під ред. Л. М. Проколієнко; Упоряд. В.В. Андрієвська, Г.О. Балл, О.Т.
Губко, О. В. Проскура. − К.: Радянська школа, 1989. – 609 с.
19
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освітній матеріал МРП має спонукати студента до активної
взаємодії з його сторінками, стимулювати перебіг процесу
афіліації, тобто задоволення потреби у спілкуванні, емоційних
контактах, дружбі. Задля цього текстовий компонент
підручника насичують елементами художності та емоційності
− порівняннями, метафорами, крилатими висловами,
афоризмами, гумористичними деталями та епітетами, котрі
ще й створюють у читача перцептивні враження. Перелічені
засоби не лише надають тексту емоційності і образності, а ще й
виховують соціальні почуття, оскільки навіть найменші
художні тексти (народні приказки, притчі, загадки тощо)
можуть містити найбільші − загальнолюдські смисли. Ці
різновиди навчальних текстів спрямовані як до розуму, так і до
почуттів та творчої уяви студентів, а тому не викликають у них
відчуття внутрішнього протесту, яке виникає внаслідок
“прямого моралізування”. Крім того, на відміну від наукових
текстів, мистецтво породжує “живе” знання, котре зберігає
людський світ цілісним2122 й органічно поєднує значення та
особистісні, афективно забарвлені, смисли.
Емоції впливають на готовність майбутніх фахівців до
діяльності,
мобілізують
чи
гальмують
розгортання
внутрішньої і зовнішньої навчальної роботи, активізуючи
процес запам’ятовування здобутих знань, умінь, норм і
цінностей. Почуття ж (здивування, задоволення, упевненість,
сумнів, суперечність) як вищий продукт розвитку емоцій не
тільки супроводжують процеси мислення і розуміння, а й
зумовлюють динаміку їх перебігу.
Не менш важливим завданням психолого-педагогічного
змісту МРП є стимулювання і підтримання стійкого інтересу
студентів, котрий переходить у стійку пізнавальну потребу і є
рушієм їхньої навчальної діяльності. Інтерес належить до
базальних емоцій, які мають мотиваційне значення. Тому,
Качан Л. В. Короткий огляд деяких навчальних книг для першокласників /
Л. В. Качан // Нові технології навчання: Наук.-метод. зб. – К.: ІЗМН, 1997. –
Вип. 19. – С. 165−169.
22 Большой психологический словарь / Сост. и общ. ред. Б. Мещеряков, В.
Зинченко, − Санкт-Петербург: прайм-ЕВРОЗНАК, 2003. – 672 с.
21
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поряд із прагненням до стабільності установочних систем,
юнакам притаманне природне прагнення до нового, котре
спонукає їх активно шукати ті елементи ситуації, що не
вкладаються у рамки її проконцептів. Лише в ідеальному
випадку нове цікаве саме собою. Зазвичай, воно цікаве лише
тією мірою, якою пов’язане з уже відомим і суперечить йому.
Водночас текстовий компонент підручника має знаходити
потребо-мотиваційне опертя у ментальному досвіді учня та
задіювати процеси апперцепції, котрі забезпечують залежність
сприйняття від минулого досвіду суб’єкта. Задля цього зміст
МРП насичують інформацією регіонального, місцевого і
родинного значення, що загострює почуття причетності до
долі етносу, громади, родини. Життєво-практична значущість
спроектованих проблем і завдань активізує внутрішню
мотивацію, котра збагачує щонайперше пізнавально-пошукову
та діяльнісно-регулятивну сфери психічної активності учня.
Проте основна перевага МРП якраз і полягає у тому, що він
перш за все розвиває смислово-рефлексивний потенціал
особистості.
Отже,
оргтехнологічне
втілення
спроектованого
психолого-педагогічного змісту на кожному функціональному
етапі різноманітних навчальних модулів дає змогу не тільки
діалектично поєднати процеси навчання (одиничне),
виховання (особливе) та освіти (загальне), а й найкращим
чином вивільнити особистісні можливості студента шляхом
позбавлення його відчуття обов’язковості освітнього процесу,
уникнення пов’язаних з ним страхів і травмувальних
переживань, та в підсумку формувати у нього стійкі позитивні
емоції до освітньої діяльності загалом.
Управлінсько-технологічний
зміст
текстового
компонента МРП створює особливе − у структурному і
динамічному втіленнях − організаційне середовище, де і
відбувається, власне, багатовекторна реалізація соціальної
активності студента. МРП, визначаючи центральну сюжетну
лінію повного циклу навчальних занять, є своєрідним
орієнтовним сценарієм процесу навчання: від емоційного
захоплення, соціальної установки і внутрішньої мотивації до
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самооцінки й самоконтролю здобутих кожним знань, умінь,
норм і цінностей, їх критичної та творчої рефлексії, вольових
актів і духовних дій у творенні кращого довкілля і власного Я.
У цьому контексті МРП − це засіб самоуправління і
саморозвитку особистості читача через його суб’єктивну
активність і самоактивність, а відтак і регулятор розвивальної
взаємодії у системі “викладач − студенти”. Зміст МРП
компонується за законами сценічного мистецтва як
драматичне навчально-театралізоване дійство (експозиція та
зав’язка, перипетії та розгортання подій, кульмінація, згасання
подій та світоглядна розвʼязка) і формально відповідає
організації технологічного модуля, що послідовно утілюється у
процесі проходження дев’яти етапів модульно-розвивального
процесу
(чуттєво-естетичний,
установчо-мотиваційний,
теоретично-пошуковий, оцінювально-смисловий, адаптивноперетворювальний, системно-узагальнювальний, контрольнорефлексивний,
духовно-естетичний,
спонтанно2324
креативний) .
У будь-якому разі управлінсько-технологічний зміст МРП
дає змогу вирішувати низку важливих завдань: а) забезпечує
полісмислове розуміння студентами природи об’єкта пізнання,
б) підсилює драматизм розвивальної педагогічної взаємодії
(подив, напруження, переживання тощо), в) поперемінно
змінює напруження і розслаблення читачів (чуттєве й
розумове, вольове й духовне) під впливом сценічного дійства,
г) психологічно спрямовує і зорганізовує пізнавальну
пошукову діяльність наступників, враховуючи суб’єктну
природу їхнього мислення, зокрема, особливості розуміння та
рефлексії змістового модуля. Тому змістова частина МРП
проектується у чіткій відповідності до психосоціального
наповнення етапів цілісного модульно-розвивального процесу,
який містить у своїй центральній оргсхемі всі фази процесу
розуміння студентами освітнього змісту та уможливлює
Гуменюк О. Є. Модульно-розвивальне навчання: соціально-психологічний
аспект / За ред. А.В.Фурмана. − К.: Школяр, 1998. – 112 с.
24 Костенко В. Модульно-розвивальне навчання: від управління до методичного
забезпечення / Віктор Костенко // Рідна школа. – 2000. − №7. – С. 17−23.
23
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використання прийомів діалогічної взаємодії з текстом
підручника (див. детально25, табл. 2.4).
Крім того, у змісті МРП проектуються не лише знання, а й
способи їх добування та застосування (техніки розумової праці,
психотехніки тощо), тобто підручник розглядається як модель
процесу навчання в єдності його змістової та процесуальної
сторін26. Саме тому управлінсько-технологічний зміст МРП
передбачає використання значної кількості елементів
евристики, що враховують закономірності організації процесів
творчого мислення, яке супроводжується хоча й невеликим,
але все ж суб’єктивно власним відкриттям. Цілеспрямоване
управління пізнавальною діяльністю студента за допомогою
мистецьки поставлених запитань і підказок дає йому змогу
самостійно сформулювати правило, кваліфікувати явище,
зробити висновок, а пізніше й перевірити самого себе.
Проблемність навчання уможливлюється з допомогою
проблемного викладу окремих розділів підручника, імітації
проблемно-критичних ситуацій (особистої невизначеності,
інтелектуального
утруднення,
пізнавально-смислової
суперечності), які розширюють простір для конструктивного
застосування частково-пошукового і дослідницького методів
навчання та розвитку проблемно-діалогічного мислення. Для
створення згаданих ситуацій рекомендується: а) наводити
приклади, факти, що суперечать тим висновкам, до яких автор
прагне підвести студентів; б) формулювати риторичні
запитання, що посилюють комунікативність тексту і
допомагають зосередити увагу читача на певній думці, ідеї,
висновку27; в) застосовувати у процесі постановки навчальних

25 Гірняк А. Н. Психологічне обґрунтування змісту і структури модульнорозвивального підручника для середньої загальноосвітньої школи: дис. ... кандидата
психол. наук : 19.00.07 / А. Н. Гірняк.  Тернопіль, 2007.  289 с.
26 Кодлюк Я. З історії розвитку теорії шкільного підручника / Я. Кодлюк //
Шлях освіти. – 2000. − №4. − С. 50−53.
27 Донской Г. М. О языке и стиле школьных учебников по общественным
дисциплинам / Г. М. Донской // Проблемы школьного учебника. − М.:
Просвещение, 1988. – Вып.18. – С. 124−163.
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завдань
методи
інформаційної
недостатності
чи
перенасичення тощо.
Пропонована
оргуправлінська
модель
текстового
компонента
МРП
дає
змогу
вирішити
низку
психодидактичних завдань щодо: а) створення атмосфери
співтворчості, співпереживання і співроздумів, яка сприяє
виникненню інтересу та інших мотиваційних стимулів, котрі
спричиняють спонтанну емоційно-катарсисну активність
студентів; б) інтенсифікації рефлексії не тільки цілей, а й
процесу і результатів освітньої діяльності наступників, що
позитивно впливає на формування їхньої активної позиції в
навчанні; в) реалізації вимог принципу дефіциту, відповідно
до якого спроектований вітакультурний досвід не подається і
не транслюється у готовому вигляді, а внутрішньо добувається
кожним студентом; г) використання позитивного впливу
мнемонічного ефекту генерації28, за яким самостійно
сформульовані висновки підлягають швидшому і міцнішому
запам’ятовуванню, ніж зовні пред’явлені; д) технологізації
освітнього змісту завдяки долучення наступників до
антиципації, тобто чіткого уявлення-передбачення схеми
розв’язання поставленої проблеми; е) різноаспектного
оволодіння кожним студентом інформацією у вигляді
схематизованого інваріанту, що впливає на наявну в нього
систему смислів, котра розширюється і доповнюється, або ж
істотно переструктуровується чи докорінно змінюється29.
Очевидно, що управлінсько-технологічний зміст МРП,
крім процесів мислення і розуміння, позитивно позначається й
на перебігу мнемонічних процесів. У цьому контексті чітка
циклічність і наступність етапів навчально-драматичного
дійства та цілісного модульно-розвивального процесу має такі
переваги: 1) правильна організація і розподіл повторення у часі
забезпечує більшу продуктивність запам’ятовування, ніж його
концентрація; 2) оптимізація часу для розгортання процесу
Большой психологический словарь / Сост. и общ. ред. Б. Мещеряков, В.
Зинченко, − Санкт-Петербург: прайм-ЕВРОЗНАК, 2003. – 672 с.
29 Коваленко А. Психологія розуміння творчих задач / А. Коваленко //
Психологія і суспільство. − 2004. − №4. − С. 110−127.
28
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консолідації, внаслідок якого сліди пам’яті переходять із
короткотривалої у довготривалу форму; 3) поетапне введення
навчальних елементів у нові системи змістових, причиннонаслідкових, асоціативних зв’язків-комбінацій, що сприяє
кодуванню
інформації
та
полегшує
процес
її
запам’ятовування; 4) включення результату попередньої дії в
наступну в ролі способу досягнення цілі останньої, що дає
змогу активізувати структурно-діяльнісний мнемонічний
ефект30, згідно з яким інформація, що зберігається у пам’яті,
оцінюється особою з погляду її значущості для майбутньої
діяльності і має різний рівень готовності до ремінісценції.
Методично-засобовий зміст текстового компонента
МРП є похідним від попередніх різновидів освітнього змісту і
полягає у доборі форм, методів, прийомів і засобів навчання,
завдяки яким здійснюється духовно-індивідуальна адаптація
навчально-предметного змісту до особистісних потреб і
психологічних властивостей студентів, а також розкривається
його внутрішня конфліктність і стимулюється прагнення до її
зняття. Однією з головних внутрішніх суперечностей, котра
виявляється на всіх етапах становлення особистості, є
розходження між виникаючими у неї новими потребами,
запитами, прагненнями і досягнутим рівнем оволодіння
засобами (предметними і процесуальними) навчальної
діяльності, потрібними для їх задоволення. Очевидно, що
аналізований зміст МРП потенційно покликаний сприяти
збагаченню
теоретико-пізнавального
інструментарію
майбутніх фахівців.
Незважаючи на розмаїття формовтілення текстового
компонента МРП, мова навчальної книги за трудністю має
бути наближеною, або дещо перевищувати середній рівень
мовленнєвого розвитку студентів певного року навчання. Тут
береться до уваги активний і пасивний словниковий запас,
частота вживання юнаками різних частин мови, застосовувані
ними лексика, синтаксис, стилістика та інтонаційна будова. В
Большой психологический словарь / Сост. и общ. ред. Б. Мещеряков, В.
Зинченко, − Санкт-Петербург: прайм-ЕВРОЗНАК, 2003. – 672 с.
30
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інноваційних підручниках мінімізується будь-який сторонній
тиск і наказовий стиль формулювання завдань та
оптимізуються різні способи пізнання.
Технологія подачі освітнього змісту має діалектично
поєднувати логічне мислення і метафору, які є двома різними,
проте рівноцінними способами пізнання світу. Звідси два
підходи до побудови технології навчання – логічний та
асоціативний, котрі якнайкраще враховують функціональну
асиметрію півкуль мозку. Вони у підсумку вирішують одне
завдання – допомагають наступнику оволодіти освітнім
матеріалом, що організований переважно як логічна
структура. При цьому асоціативний підхід передбачає подачу
навчального змісту через форму метафори і дає змогу
кожному мисленнєво осягнути тему як світоглядний художній
образ31.
Об’єднані логічний та асоціативний підходи, сприяють
вирішенню кількох пов’язаних між собою завдань: 1)
активізувати інтелектуальні резерви мозку кожного студента;
2) більш гармонійно й адекватно відобразити навколишній світ
у свідомості читача; 3) полегшити процес навчання людей з
образним баченням світу; 4) розвивати здатність до образного
сприйняття, особливо у студентів з логічним типом мислення;
5) стимулювати різні типи мислення та істотно зосереджувати
довільну увагу і пам’ять наступників; 6) домагатися глибокого
та осмисленого оволодіння вітакультурним матеріалом; 7)
інтенсифікувати навчальну діяльність юнаків засобами
диференціації та індивідуалізації їхньої праці. Усе це сприяє
гармонійності внутрішнього світу Я особи, тому що
двоаспектне звернення до обох півкуль, безсумнівно,
синхронізує
роботу
мозку
як
надскладної
багатофункціональної системи.
Отож, ключові поняття, що презентовані у формі
аналітичного
дискриптивного
визначення
мають
доповнюватися відповідною метафорою. Це дає змогу, з одного
Соболева О. Время писать новые учебники / О. Соболева // Мир
образования. – 1997.− № 6. − С. 52−54.
31
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боку, помістити строге визначення у більш ширший контекст,
зберегти слабкі зв’язки, що не увійшли у визначення,
пом’якшити неминуче у таких випадках редукування. А з
іншого − виділити у метафоричному образі сферу найбільш
щільних значень. У підсумку строге визначення і метафора
співвідносяться як “фігура і тло” та залежно від задач і
уподобань читача спонтанно змінюють один другого,
конкуруючи за першість. Текст зберігає зв’язки із великою
кількістю контекстів, якщо використані у ньому поняття є
багатозначними, семантично «розмитими». Збільшення
кількості слабких, неявних, латеральних зв’язків дає змогу
підвищити асоціативність тексту, миттєво переноситися в інші
смислові поля, виокремлювати певні елементи і поєднувати їх
у нову цілісність, котра входить своїм корінням у
текст−подію−життя32. За З.С. Карпенко, саме чуттєвометафорична, образна форма вираження надає змогу охопити
весь спектр суб’єктних репрезентацій людини, орієнтованих на
присвоєння читачем відповідних смисложиттєвих цінностей33.
Внаслідок звернення до образного, емоційно-хвилюючого
презентування навчального матеріалу, МРП є ефективним
засобом вмотивованої раціоемоційної взаємодії освітнього
змісту і читача. Емоційність, довірливий стиль викладу,
звернення до особистих вражень і переживань студентів
завжди стимулює у них пристрасне ставлення до
вітакультурно наповненого змісту навчання. Тільки за таких
умов МРП сприймається не як матеріал для вивчення, а як
джерело яскравих вражень, роздумів і межових переживань. Як
відомо, позитивні емоції тонізують роботу мозку, а негативні –
гальмують і пригнічують його34. Воднораз треба уникати
надмірності у популяризації освітнього змісту, тобто МРП має
бути побудованим за принципом єдності протилежностей і
Доценко Е. Л. Психология манипуляции; феномены, механизмы и защита /
Е. Л. Доценко. − М.: «ЧеРо», Издательство МГУ, 2000. − 344 с.
33 Карпенко З. С. Герменевтика психологічної практики / З. С. Карпенко. −
К.: РУТА, 2001. − 160 с.
34 Проблемы школьного учебника: Вопросы повышения воспитательной
роли учебника. – М.: Просвещение, 1979. – Вып. 7. – 248 с.
32
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гармонійно поєднувати раціональний та емоційний засадничі
витоки життєзреалізування особистості.
Емоційність освітнього змісту є одним із чинників, який
безпосередньо впливає на підвищення рівня доступності
підручника. Ґрунтовне вивчення даної проблеми дало змогу
встановити ієрархію чинників, які впливають на рівень
доступності
освітнього
змісту
МРП.
Біпроблемність
зазначеного питання виявляється у прямо пропорційній
залежності між об’єктивною складністю змісту і його
суб’єктивною трудністю. Остання визначається рівнем
розвитку особистості студента, тобто залежить від двох
взаємозв’язаних компонентів − його віку та індивідуальнотипологічних особливостей. Воднораз об’єктивна складність
здобуття юнаками освітнього змісту зумовлюється чотирма
взаємозалежними чинниками: а) характером змістової частини,
б) її структурою, в) інтенсивністю подачі, г) методикою
викладання. Зазначені чинники організовані за принципом
взаємодоповнення. У такий спосіб збалансований характер
змістової частини може компенсувати вади викладання і
навпаки35.
Постановка запитань у МРП характеризується високим
ступенем проблемності, оскільки різні за своїм змістом
питання по-різному позначаються на пусковій мисленнєвій
активності: чим складніше для студента завдання, тим вища,
або нижча його пошукова активність. Однак при відборі і
структуруванні змісту такого підручника не можна нехтувати
принципами доступності та адекватності, оскільки надто важка
інтелектуальна перешкода може призвести до цілковитої
відмови від її подолання. До того ж намагання збільшити обсяг
підручника, щільність матеріалу (насичення смисловими
одиницями) чи невиправдано підвищити його складність,

Донской Г. М. Некоторые методические принципы отбора теоретических
знаний в учебниках истории / Г. М. Донской // Проблемы школьного
учебника. – М.: Просвещение, 1979. – Вып.7. – С. 71−89.
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неминуче призводить до інтерференції інформації3637.
Кількість конкретизуючих фактів у МРП має бути мінімально
достатньою, тому що саме вони негативно впливають на його
стабільність, тобто незмінність упродовж 3-5 років.
Отже, текстовий компонент МРП як основний носій
чотирьох різновидів змісту дає змогу особистості слідувати
здебільшого внутрішньому психосмисловому, а не суспільному
спричиненню, тобто позитивним імпульсам власної природи,
потенційним можливостям і здібностям, талантам, творчим
устремлінням, потребам пізнати саму себе і набути бажаної
досконалості. У підсумку кожний із студентів потенційно буде
готовим при ускладненні соціальних умов змінювати свої
погляди і поведінку без зайвих стресів і тривог з боку
несподіваного, таємничого, а швидше, навпаки, набувати
впевненості і віри при зустрічі з цікавим невідомим.
Висновки та перспективи подальших досліджень
Психологічне
проектування
змісту
(текстового-,
позатекстового компонентів) і структури МРП здійснюється у
єдності причинно-наслідкових і структурно-функціональних
зв’язків й відображає проходження восьми основних етапів
модульно-розвивального процесу. Звідси підручник як
змістова модель навчання − це орієнтовний освітній сценарій,
що описує не тільки стратегію (принциповий варіант
реалізації моделі навчання), а й тактику розгортання
розвивальних взаємостосунків у системі “викладач −
студенти”. Саме за цих умов МРП є засобом налагодження
реальної розвивальної взаємодії у групі. Він відіграє роль
орієнтиру організаційної схеми процесу навчання для
викладача, залишаючи воднораз останньому простір для
втілення авторських підходів до виконання психодидактичних
завдань навчання, і, щонайважливіше інструментально
Граник Г. Г. О реализации закономерностей понимания в учебном тексте /
Г. Г. Граник, Л. А. Концевая, С. М. Бондаренко // Проблемы школьного
учебника. − М.: Просвещение, 1991. − Вып. 20. − С. 45−61.
37 Беспалько В. П. Теория учебника: Дидактический аспект / В. П.
Беспалько. – М.: Педагогика, 1988. – 160 с.
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забезпечує самоуправління і психокультурний саморозвиток
особистості студента шляхом реалізації його позитивного
природного і соціального потенціалу через різні форми
пошукової активності та механізми самоактивності.
МРП
проектується
як
довершена
гармонійність
психолого-педагогічного,
навчально-предметного,
управлінсько-технологічного
і
методично-засобового
різновиду змісту. Така його організація дає змогу кожному
студентові вільно обирати різні стратегії, методи і прийоми
активної взаємодії з полікодованим освітнім текстом й
одночасно орієнтуватися на свій ментальний досвід,
пізнавальні інтереси і власні завдання самореалізації. Набутий
у такий спосіб навчальний і культурний досвід є для
наступників не просто інформаційним багажем, а ще й
внутрішнім
чинником
їхньої
самоактивності
і
самовдосконалення. Відтак МРП розвиває щонайперше
мотиваційно-смислову сферу особистості. У підсумку, завдяки
психоекологічному впливу на особистість, МРП оптимізує усі
види діяльності студента, зліквідовуючи передумови для
виникнення стійких негативних емоцій (відчуття примусу в
навчанні, страху, відрази, стресогенності тощо).
МРП
забезпечує
смислово-дидактичну
адаптацію
освітнього змісту до ментального досвіду, вікових та
індивідуальних особливостей, художньо-естетичних потреб,
рівня розвитку смислової сфери й актуальних духовних
устремлінь студента за допомогою різних систем модульно
організованої інформації, розуміннєвого перекодування та
свідомого оперування кожним значеннями, смислами,
образами, культурними кодами та мислесхемами. Отож, МРП
навчає думати і розуміти, плекає здібності і духовно-естетичні
наміри, вчить нормотворенню і продуктивній рефлексії, що
свідчить про переорієнтацію цільових компонентів змісту
освіти від “знаннєвого” підходу на особистісно та ментально
зорієнтованого.
Логіка побудови змісту і структури МРП ставить читача у
позицію пошукувача особисто бажаних знань, умінь, норм і
цінностей. Тому більша частина соціально-культурно366

психологічного досвіду, що потенційно міститься в
інноваційному підручнику, має бути здобута наступниками
унаслідок самостійних емоційних, інтелектуальних, вольових
та духовних зусиль, передусім через безперервну евристичну
комунікацію, домінанту полідіалогічних розмірковувань,
освітнє
культуротворення
і
спонтанне
самотворення
38
компонентів власної позитивної Я-концепції .
Пропонована стаття не вичерпує всіх аспектів
розпочатого дискурсу. Перспективи подальших наукових
розвідок вбачаємо у дослідженні психологічної доцільності
диференційованого кодування навчального матеріалу МРП
залежно від провідного типу сприйняття особою інформації
(аудіали, візуали, кінестетики, дигітали), а також з’ясуванні
ролі МРП у формуванні інноваційно-психологічного клімату
освітнього простору ВНЗ.
Abstract:
У
статті
розкрито
особливості
психологічного
проектування інноваційних психодидактичних інструментів,
що охоплюють усі етапи цілісного модульно-розвивального
оргциклу та відображають чотири різновиди освітнього змісту,
а відтак сприяють налагодженню паритетної взаємодії між
субʼєктами освітнього процесу ВНЗ.
Ключові
слова:
модульно-розвивальний
оргцикл,
модульно-розвивальна взаємодія, освітній зміст, психологопедагогічний
зміст,
навчально-предметний
зміст,
управлінсько-технологічний зміст, методично-засобовий зміст,
модульно-розвивальний підручник.
Summary:
Psychodidactic instruments of setting up a modular-developing interaction in education process of higher educational institutes
The main psycho-didactic instrument of a teacher and students is modular-developmental textbook (MDT) which is defined
Гірняк А. Н. Психологічне обґрунтування змісту і структури модульнорозвивального підручника для середньої загальноосвітньої школи: дис. ... кандидата
психол. наук : 19.00.07 / А. Н. Гірняк.  Тернопіль, 2007.  289 с.
38

367

as a fixed in paper or electronic carrier an integral fragment of vitacultural experience which: a) is adapted on psycho-semantic level
to mental experience, social skills and individual capabilities of
students of a certain age and their experience; b) corresponds by
the volume, content and methods of presentation to requirements
of state and problem-modular training programs; c) reflects the
passage by the mentor and successor four periods of integral modular-developmental process (cognitive-informational, normativeregulation, value-reflexive, spiritual-spontaneous) or all eight its
stages (prescriptive-motivation, theoretical-content, evaluationsemantic, adaptive-converting, systematic-generalized, controlreflexive, spiritual-aesthetic, spontaneous-creative); d) provides not
only cyclical mastering by each pupil the meanings, knowledge,
skills, norms, abilities, values and psycho-spiritual forms (faith,
truth, love, freedom, responsibility, etc.), but also accelerated psycho-cultural development by optimal individual trajectory of
growth of the student as a subject, personality, individuality and
universum.
Thus, MDT is considered as a quasi subject of multi-dialogical
educational interaction in the system "teacher - MDT - students",
which produces multi-semantic connections while working the
successor with it, creates joint psycho-semantic field and affirms
the last one as a collaborator who transforms independently coded
information on individual available forms of educational content.
With this namely the message itself by N. V. Chepeleva is not just
autonomous system of sign elements but a subsystem of more
complex system of speech communication, thanks to what is
achieved a broadening of text limits and exit into a broader active
and communicative contexts.
Working in a sphere of text problem-dialogue situation, which
is a part of cognitive-regulatory space, student delves into the essence of described objects or phenomena, directly actualizes on
several levels of potential mental experience, organizes and restructures worldview system of norms and values by perception,
extraction, enrichment, distribution and creation vita-cultural content of life activity of the nation and humanity. That’s why MDT
reflects four types of educational content: teaching-substantive,
368

management-technological, methodically-means and psychopedagogical.
Key words: modular-developmental organizational cycle,
modular-developmental interaction, educational content, psychological-educational content, teaching-subject content, managementtechnological content, methodically-means content, modulardevelopmental textbook.
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[монографія] / А. В. Фурман. – Тернопіль: Економічна думка, 2004.
– 288 с.
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27. Фурман А. В. Технологія створення граф-схем навчальних курсів
у модульно-розвивальній системі / А. В. Фурман // Рідна школа:
Спецвипуск. – 1997. − №2. – С. 25−35.
28. Чепелева Н. В. Диалогическое взаимодействие автора и
читателя посредством печатного текста / Н. В. Чепелева, Н. П.
Федченко, Л. П. Яковенко // Актуальні проблеми психології.
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Anatolii A. Furman

СМИСЛОБУТТЄВІСТЬ І СЕНСОЖИТТЄВІСТЬ
ЯК РАМКОВІ УМОВИ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ
Постановка проблеми
Доцільність вивчення смисложиттєвої сфери людини
спричинена
сучасними
умовами
формування
її
внутрішньоособистісного засвіту зі стійким, специфічним
інструментарієм розбудови себе і дійсності у акті-дійстві
повномірного самоздійснення. Наявність чітко структурованої
системи сенсів і смислів є провідною характеристикою зрілої
особистості, адже вона постає віховою засадою у виборі вектору
соціальної активності, повсякденної поведінки і вчинків,
сутнісно окреслюючи взаємозв’язок людини і світу1.
Смислосфера як особистісний конструкт опосередковує
осягнення людиною мудродайного шляху у віднаходженні
стратегічних напрямків самозреалізування, а сенсосфера
оприявнює тактичні принципи-прийоми-техніки у зрушеннях
до локальних життєвих досягнень. Складний механізм
співвідношення
суб’єктивно
усвідомлених
сенсів
і
рефлексивної позиції щодо привласнення об’єктивованих
смислів визначають напрямок, обрання шляхів і засобів
здійснення конкретних форм діяльності, в яку задіяно особу.
Найвизначнішими смислами тут постають вособистіснені
цільові настанови і домагання, що формовиявляються як
учинковий компонент життєдіяльності у певній ситуації
самореалізації.
Екзистенційні пошукування особи спрямовані не стільки
на віднаходження й опрацювання принципів-закономірностей
існування навколишньої дійсності, її подій і явищ, скільки на
пошуки сенсу, смислу і значення цих формовиявів реальності в
особистісному світі людини. Тож наскрізна мета вивчення
самої людини і людиною довколишньої реальності полягає у
Світогляд і світ людини : [Колективна монографія] / За заг. ред.. д-ра
філос. н-к, проф.. В. П. Капітона. ‒ Дніпропетровськ: ДДФА, 2008. ‒ 324 с.
1
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виявленні її смисложиттєвої позиції, що позначається
вирішальним впливом на формування істиної сутності фактів і
ситуацій в акті свого надлюдського (одухотвореного)
самоздійснення.
Аналіз останніх досліджень і публікацій
Значну увагу постанню особистості у вимірах власного
самоплекання приділяли К. О. Абульханова-Славська, Б. Г.
Ананьєв, М. О. Бердяєв, Г. О. Балл, Ф. Ю. Василюк, М. К.
Мамардашвілі, В. В. Рибалка, В.А. Роменець, Т. М. Титаренко,
А. В. Фурман, В. Е. Чудновський, С. К. Шандрук2345678910.
Філософські аспекти буття, потягу до самовдосконалення і
віднаходження сенсовності власного життя відзначено в
роботах В. І. Вернадського, А. Елліса, М. М. Рубінштейна, В.
Франкла, К. Г. Юнга та ін11. Поняття особистісного смислу в
історико-психологічних дослідженнях пов’язане з уявленнями
Л. С. Виготського про динамічні смислові системи
індивідуальної свідомості особистості, що синергійно
зорганізовані раціоемоційним відношенням людини до
Абулъханова-Славская К. А. Стратегия жизни / К. А. АбулъхановаСлавская/ – М.: Мысль, 1991. – 196 с.
3 Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания / Б. Г. Ананьев. – Л.: Изд-во
ЛГУ, 1968. – 339 с.
4 Бердяев Н. А. Диалектика божественного и человеческого / Николай
Александрович Бердяев. – М.: АСТ; Харьков: Фолио, 2003. – 620 с.
5 Балл Г. О. До обґрунтування раціогуманістичного підходу у психології /
Георгій Балл // Психологія і суспільство. – 2004. – № 4. – С. 60–74.
6 Мамардашвили М. К. Как я понимаю философию / Мераб Константинович
Мамардашвили. – [2-е узд., измен. и доп.] / сост. и общ. ред. Ю.П. Сенокосова.
– М.: Изд. группа “Прогресс”, “Культура”, 1992. – 416 с.
7 Роменець В. А. Предмет і принципи історико-психологічного дослідження /
Володимир Роменець // Психологія і суспільство. – 2013. – № 2. – С. 6-27.
8 Фурман А. В. Сутність гри як учинення: [монографія] / Анатолій В.
Фурман, Сергій Шандрук. – Тернопіль: ТНЕУ, 2014. – 120 с.
9 Ярошевский М. Г. История психологии от античности до середины XX в /
М. Г. Ярошевский. – М.: Академия, 1996. – 416 с.
10 Frankl V. E. Man's search for ultimate meaning. – Cambridge, Massachusetts,
2000. – 197 p.
11 Роменець В. А. Історія психології ХХ століття: навч. посіб. / В. А.
Роменець. – К. : Либідь, 2007. – 832 с.
2
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дійсності12. Розуміння й узагальнення особою уявлень про світ,
на думку С. Л. Рубінштейна, породжує цілісний образ
довколишньої реальності, що опосередковується свідомісними
формовиявами, якими оперує людина у сходженні до обріїв
осмисленого (мисленнєвого+смислового) діяння13. Поняття
особистісного смислу як одиниці свідомості введене О.М.
Леонтьєвим для позначення, з позицій інтелектуальної
рефлексії, сутнісного вмісту етимологічного “з-відома” –
безпосереднього
осягнення
людиною
знаних
нею
закономірностей функціонування світу, та для вирішення
проблеми співвідношення індивідуального (сенси) та
громадського (смисли і значення) у свідомості та житті
особистості14.
У диспозиційній концепції регуляції людської поведінки,
запропонованій В. О. Ядовим, стверджується, що особистості
притаманна складна система різних ієрархічно організованих
диспозиційних утворень15. Смисли у витлумаченні В. Франкла
формовиявляються у досягненнях як визначальних критеріяхмірилах
ефективності
діяльності,
персоніфікованих
відношеннях як рефлексивних позиціях щодо сутності, змісту і
значення побаченого чи скоєного і переживаннях як
екзистенційно-афективної
іпостасі
особистості,
її
налаштуванні на повномірну життєву самореалізацію за будьяких обставин16. Віховою у психології В. А. Роменця є
психософія вчинку, що постає у ролі методологічного
вказівника до пізнання джерел і сутності людського буття17.
Выготский Л. С. Психология развития человека / Лев Семенович
Выготский. – М.: Изд-во Смысл; Изд-во Эксмо, 2005. – 1136 с.
13 Рубинштейн С. Л. Бытие и сознание : [монография] / Сергей
Леонидович Рубинштейн – М.: Изд-во Акад. наук СССР, 1957. – 328 с.
14
Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность / Алексей
Николаевич Леонтьев. – М.: Политиздат, 1975. – 304 с.
15 М’ясоїд П. А. Психологічне пізнання: історія, логіка, психологія / Петро
Андрійович М’ясоїд. – К.: Либідь, 2016. – 560 с.
16 Frankl V. E. Man's search for ultimate meaning. Cambridge. Massachusetts,
2000. – 197 p.
17 Психологія вчинку: Шляхами творчості В. А. Роменця: зб. ст. / упоряд.
П. А. М’ясоїд; відп. ред. А. В. Фурман. – К. : Либідь, 2012. – 296 с.
12
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Розроблена академіком вчинково-канонічна схема організації
гуманітарного
пізнання,
сутнісно
удосконалена
А.В.
Фурманом і його науковою школою та узмістовлена
напрацюваннями циклічно-вчинкового підходу до постання
особистості у вимірах повноковітальності – унікальної
програми екзистенційного саморозкриття і самовдосконалення
людини181920.
Мета статті з рефлексивних позицій теоретичних
розвідок здійснена спроба структурувати науково-психологічні
проблеми смислів і сенсів та системно висвітлити питання
пізнання особистості передусім у проекції на принципи
організації її власного життя й узмістовлень її життєдіяльності.
Завдання: здійснити теоретичний аналіз особистості як
суб’єкта буттєвої екзистенції; дослідити сенсожиттєву і
смислобуттєву сфери особистості як засновків людського
онтофеноменального самоздійснення; розмежувати сенсові і
смислові прагнення особистості, окреслити онтичні форми їх
вияву в життєдіяльності людини.
Виклад основного матеріалу
Постання людини як особистості в усій величі її
універсумного самоплекання організується не тільки як
соціально-культурно-психологічний феномен, а й як наскрізна
життєва самоціль сенсосмислового екзистенціювання. В
сучасних
філософсько-психологічних
витлумаченнях
розрізняють сенси – вособистіснені значущості, пов’язані з
технологіями зреалізування тактичних прийомів у здобутті
фокусно-локальних вершин самовдосконалення, та смисли –
18 Фурман А. В. Генеза науки як глобальна дослідницька програма: циклічновчинкова перспектива / Анатолій В. Фурман // Психологія і суспільство. –
2013. – № 4. – С. 18-36.
19 Фурман А. В. Сутність гри як учинення: [монографія] / Анатолій В.
Фурман, Сергій Шандрук. – Тернопіль: ТНЕУ, 2014. – 120 с.
20 Фурман (Гуменюк) О. Є. Методологія пізнання освітнього вчинку в
контексті інноваційно-психологічного клімату / О. Є. Гуменюк // Психологія і
суспільство. – 2012. – № 1. – С. 47-81.
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всеосяжні значеннєві конструкти, що упредметнюються в
досягненні довгострокових, стратегічних цілей-перспектив
життєздійснення людини. Сенси відображають вищий рівень
індивідуальних потреб, які, осягаючись особистістю і
набуваючи для неї всеосяжної вартісності, перетворюються у
смисли і смисложиттєві орієнтації, що породжують новаційні
форми
миследіяльності,
впорядковують
спрямованість
діяльності та гармонізують систему взаємодій людини зі
світом. Сутнісне розмежування сенсу життя і смислу буття,
полягає в тому, що перше утримує чуттєве, досвідне
сприйняття людиною реальності, котре через оптику
унікального світобачення особистості визначає пріоритетні
засновки її життєактивності, надаючи вагомості чи значущості
ситуаціям і явищам дійсності, а друге узмістовлюється у
стратегічних шляхах персоніфікованого екзистенціювання, що
виявляється у долученні до універсального (божественного)
начала, творенні духовних ідей, віднаходженні власного
особистісного покликання, суспільної місії та буттєвого
призначення.
У просторі особистісного світу людини її смисли і сенси
організовані холістично, хоча й мають різний рівень вияву в
повсякденному
вчиненні
та
відзначаються
різною
пріоритетністю для самої людини, що спричинено
середовищем її безпосереднього існування та індивідуальними
особливостями
і
характеристиками
розвитку21.
Загальнолюдські смисли пов’язані з архетипами соціальності і
колективізму, особистісні сенси визначаються запитами самої
людини у свідомому акті прийняття певної життєвої позиції.
Та індивідуальні сенси і групові смисли можуть співпадати,
взаємопосилюватися і, побіжно, перебувати у протистоянні,
частково нейтралізуючи внутрішню дію супротивних.
Онтофеноменальна причетність представника людського роду
до світу розкривається в понятті особистості як носія
історичних (архетипних) й унікальних (індивідуальних) рисТитаренко Т. М. Життєвий світ особистості: у межах і за межами
буденності / Тетяна Михайлівна Титаренко. – К.: Либідь, 2003. – 376 с.
21
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ознак розумної істоти, наділеної, окрім того, божественною
іскрою волевиявлення22. Саме в останньому формовиявляється
система смислових засновків людських учинків, адже будьякий вибір особою акт-діяльних пріоритетів пов’язаний з тим
змістонаповненням і сутністю конкретного предмета, події,
явища чи факту буття, які є важливими (вагомими, цінними)
для суб’єкта життєдіяльності.
Провідну роль у становленні людини як індивідуальності,
у своїй системно-регулятивній якості, відіграє особистісний
світ, що охоплює самосвідомість людини, оригінальну систему
ціннісних орієнтацій, комплекси життєвих планів і домагань,
особистих переконань, суб’єктивно організовані сенси і
відрефлексовані смисли. Реалізація спектру функціонального
призначення особистісного світу як специфічного досвіду
життєздійснення
уможливлюється
принаймні
чотирма
етапами одухотвореного самопроектування. Перший –
планування (прогноз) життєвих ситуацій, який полягає в
умоглядній перспективі зреалізування потреб життєдіяльності,
продукуванні онтичних смислів, що стають системотвірними
чинниками власне людського світу23. Другий – безпосереднє
мотивування, тобто проектування мисленнєво окреслених
життєвих сенсів, які постають особистісними взірцями,
критеріальним мірилом бажаного – очікуваними результатами
діяльності й учинення у зв’язку із зовнішніми (в тому числі
соціальними) умовами24. Третій – безпосереднє діяння або
вчинок, тобто уособлене в актах співвіднесення свого Я зі
світом з урахуванням вартісного спрямування як власної
свідомості, так і особливостей на норм культурного оточення25.
22 Фурман А. А. Психологія особистості: ціннісно-орієнтаційний вимір:
[монографія] / Анатолій Анатолійович Фурман. – Одеса: ОНПУ;
Тернопіль: ТНЕУ, 2016. – 312 с
23 Фурман А. А. Онтофеноменальний зріз особистісного буття людини:
контури методологічного аналізу / А. А. Фурман // Вітакультурний млин :
[Методологічний альманах]. – 2016. – Модуль 18. – С. 21-32.
24 Абулъханова-Славская К. А. Стратегия жизни / К. А. АбулъхановаСлавская/ – М.: Мысль, 1991. – 196 с.
25 Психологія вчинку: Шляхами творчості В. А. Роменця: зб. ст. / упоряд.
П. А. М’ясоїд; відп. ред. А. В. Фурман. – К. : Либідь, 2012. – 296 с.
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Четвертий – рефлексія як усвідомлення своїх думок,
переживань, намірів і як досягнення прогностичності наслідків
діяльності26. Причому рефлексія має своєрідне відлуння: це
унікальна здатність до самовідображення психікою самої себе,
результатом якої є виникнення й утвердження в особистісному
світі феномену самосвідомості. Саме завдяки рефлексії людина
спроможна осмислено, цілеспрямовано регулювати й навіть
керувати всіма іншими психічними процесами, контролювати
і скеровувати їх у русло особистісної гармонізації і
самовдосконалення.
Особистість у соціономічних наукових тлумаченнях
переважно постає або представником людського роду, або
суб’єктом діяльності і суспільної активності, або ж як
теоретичний конструкт, який позначає набір психічних рисякостей, множину психологічних властивостей людини в
організації її взаємозв’язку зі світом27. Тож особистість –
системно-дієва іпостась суб’єкта як намісника родових
невід’ємних ознак людської істоти, котра інтеріоризує
уявлення про світ у власний засвіт, спроможна осягнути себе і
дійсність, усвідомлювати свої дії і вчинки. Цілісність
особистості як осереддя унікальної системи рис-якостей
конкретної людини оприявнюється у множині соціальних
ситуацій, у котрі вона задіяна, тому сутнісне осягнення
людської природи, становлення індивіда як індивідуальності
завжди організується як культурно-історичний аналіз28.
Водночас психосоціальний вимір особистісного розвитку
формовиявляється не лише у вчинках, одобрюваних
суспільством, а й у можливості реалізації людиною власного
творчого потенціалу через повномірне розкриття її обдарувань
і талантів, актуалізації духовних ресурсів у лоні самоплекання і
самовдосконалення.
Фурман А. В. Ідея і зміст професійного методологування: [монографія] /
А. В. Фурман. – Тернопіль: ТНЕУ, 2015. – 362 с.
27 Балл Г. О. До обґрунтування раціогуманістичного підходу у психології /
Георгій Балл // Психологія і суспільство. – 2004. – № 4. – С. 60-74.
28 Выготский Л. С. Психология развития человека / Лев Семенович
Выготский. – М.: Изд-во Смысл; Изд-во Эксмо, 2005. – 1136 с.
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Рефлексивний аналіз науково-психологічних праць
засвідчує наявність у свідомості особистості певного
конструкту, що змістовно пояснює ситуаційний вибір
людиною тих чи інших моделей поведінки, принципів
діяльності і засновків учинення. Ці структурні елементи
свідомості пов’язані з наслідуванням і відтворенням особою
певних значеннєвих, вартісних нормативів актуального
довкілля, що тлумачаться людиною як пріоритетні життєві
домагання, ті що мають сенс для самої особистості і сутнісне
смислонаповнення з рефлексивних позицій дійсності.
Зазначені орієнтаційні настанови застосовуються особою у
ролі взірців-мірил визначення власної позиції стосовно всіх
життєво важливих явищ і значущих подій у світі, причому ці
погляди-переконання не тільки інтелектуальні (теоретичні), а
й практично-діяльні, учинкові. В їх основі знаходяться
конкретні установки щодо оцінки довколишніх подій, обрання
життєвих планів, вартостей, цілей і способів життєдіяльності,
вибору чітких засобів і форм поведінки у конкретній ситуації
буття29. Ось чому ці настанови мають яскраво виражений
особистісний відтінок й концептуально обґрунтовані О.М.
Леонтьєвим як особистісні смисли30.
В широкому діапазоні осмислення довколишньої
дійсності – процес осенсовування (свідомісне надання об’єктам
реальності особистої привабливості і значущості) може
утримувати не тільки конкретні цілі чи ситуативні цінності, а
й абстрактні (“недосяжні”) блага людського самоплекання і
самовдосконалення. Будь-які смисли – це духовні ідеї, що
оприявнюються в розумінні непересічного значення властивих
людині покликань до пізнання власного місця-місії у житті та
буттєвого призначення. Система сенсів і смислів, що осягається
людиною у процесі повсякденного життя, відіграє роль того
взірця-критерію особистісного самозростання, котре засвідчує
Фурман А. А. Сферний підхід до вивчення цінносно зорієнтованої
особистості / А.А. Фурман // Вітакультурний млин : [Методологічний
альманах]. – 2014. – Модуль 17. – С. 53-58.
30
Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность / Алексей
Николаевич Леонтьев. –М.: Политиздат, 1975. – 304 с.
29
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безмежні
горизонти
можливого
повномірного
самозреалізування.
Ця
система
формовиявляється
у
спрямованості людської свідомості на конкретний об’єкт
дійсності, що постає вагомо-значущим орієнтиром в обранні
принципів, методів, способів дій, поведінки, діяльності,
вчинення,
породжуючи
цільові
домагання
щодо
одухотворених самовиявів особистості у конкретній ситуації
життя31. Сенси – це вособистіснені значущості, пов’язані з
методами і технологіями зреалізування тактичних прийомів у
здобутті локальних вершин самовдосконалення, а смисли –
всеосяжні значеннєві конструкти, що упредметнюються в
досягненні довгострокових, стратегічних цілей-перспектив
життєздійснення людини.
Сенси і смисли поєднуються в супідрядні системи,
структуруючись за рангом і пріоритетністю в намаганнях їх
реалізувати, але ця упорядкованість може змінюватись з віком,
соціокультурними обставинами і конкретними життєвими
ситуаціями. Воднораз, людина концентрує свою увагу
одночасно на невеликій кількості смислів, яким вона надає
перевагу в часопросторі власного життя. Функціональне
призначення
смислів
першочергово
виявляється
у
спрямованості життєвої організації, втілюєься у ситуативній
поведінці і спричинює виникнення норм та орієнтирів
людської життєактивності. Іноді смисли ототожнюють з
наскрізною метою, а сенси з конкретною цільовою настановою,
які ставить перед собою особа, адже прагнення здійснити
задум, уреальнити мрію наповнює життя людини сутністю і
змістом. Але смисл не можна ототожнити з окремою
глобальною метою, а сенс з локальною ціллю особистості у
намірах повноцінно реалізувати свій життєвий потенціал.
Поняття смислів і сенсів розлядається різними галузями
наукових знань, загальних для філософії, психології, етики,
естетики, соціології, антропології, етнології, культурології.
Багатоманітність підходів до вивчення смислів утримує значну
Рубинштейн С. Л. Бытие и сознание : [монография] / Сергей
Леонидович Рубинштейн – М.: Изд-во Акад. наук СССР, 1957. – 328 с.
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кількість критеріїв-рівнів для їх розуміння і, як наслідок,
систематизації. Сенс найчастіше уособлюється з усвідомленням
особистісної значущості об’єктів і явищ дійсності, а смисл – зі
світоглядним уявленням людини про рефлексивно-об’єктивне,
з урахуванням соціальної складової, значення певних
предметів, фактів, подій, з якими вона співвідносить свої
вчинки, прийняті й унаявнені цінності та ідеали32. Сутність
смислів полягає у їх значущості, а не ситуаційній фактичності.
Смисли і сенси є складовою свідомості як окремої людини, так і
суспільного загалу та культури загалом. Смисли – це
переважно соціономічне поняття, що узмістовлюється у сенсах
окремої особистості. Відтак смисли – основа буття, а сенси –
осереддя життєактивності, перші уособлюють всеосяжний світ
культури людства, а другі увагомлюють існування самої
особистості.
Останні
дослідження
філософського
спрямування
наукового пізнання чітко розмежовують концепти сенсу життя
і смислу буття. Якщо смисл буття є трансцендентним щодо
людського
життя,
то
сенс
життя
є
іманентною
соціокультурною дійсністю феномену людини. Сенс життя
пов’язаний з відчуттям та сприйняттям людини, який
конституюється нею, виходячи з її власних інтересів, запитів та
намірів. Водночас смисли артикулюються вербальнорефлексивним
мисленням
із
залученням
мовнокомунікативного й аргументаційного опосередкування. Відтак
необхідно вживати смисл з поняттям буття, а сенс з поняттям
життя33. Сенси – це форма існування смислів, що характеризує
момент переходу останніх у свідомість особистості. Самі сенси
ототожнюються людиною з інтересами, чим визначають
спрямованість її діяльності, життєві принципи і світогляд
загалом. Сенсожиттєва сфера є тим спричинювальними
остовом у формуванні особистості, котрий визначає змістовну
Фурман А. А. Психологія особистості: ціннісно-орієнтаційний вимір:
[монографія] / Анатолій Анатолійович Фурман. – Одеса: ОНПУ;
Тернопіль: ТНЕУ, 2016. – 312 с.
33 Сафонік Л. Буттєвість сенсу людського життя / Лідія Сафонік . – ЛНУ
ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – 350 с.
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сторону її поведінки і діяльності, детермінує мотивацію,
впливає на стиль мислення й образ життя. Набуваючи
особистісної значущості (осенсовуючись), смисли формуються
у процесі практичного опанування особою реального змісту
суспільних
диспозицій,
об’єктивованих
у
надбаннях
предметної і духовної культури. Саме сенси розкривають
способи бачення світу, а тому є світоглядними, ідеологічними
орієнтирами, відіграють вагому спонукальну роль у
життєтворчості та ковітальному самовизначенні особистості.
Сутнісно смислові настанови є соціально налаштованими
абстрактними ідеалами чи уявленнями людини про
оптимальні способи поведінки у наявному середовищі
існування та інструментарієм-засобами досягнення цілей у
взаємодії зі світом34. Тому смисли ототожнюються з ідеями,
значущими об’єктами і бажаними устремліннями, а їх
зреалізування позитивно корелюється з життєвими запитами і
прагненнями
особистості.
Смислові
системи,
що
культивуються
суспільством,
сприймаються
свідомістю
людини, кристалізуючись у її сенсах, переконаннях, соціальнопсихологічних домаганнях і зреалізуються у стилях-моделях
діяльності, вчинках та наскрізній життєвій позиції людини до
повномірної самореалізації. Смисли як складні свідомісні
утворення зорієнтовують особистість на ідеали саморозвитку,
критично-рефлексивного осягнення й оцінки своїх учинків.
Усі складові смислосфери, задають і формують цілі духовного
самоплекання людини, критерії оцінювання власної і
довколишньої поведінки, постають у ролі духовно-ціннісного
ядра культури суспільства в цілому35.
Формування
смислобуттєвої
сфери
особистості
здійснюється через рефлексивне співвіднесення власної
життєвої позиції з очікуваннями загалу, коли людина
визначається стосовно конкретних процедур вчинення, оцінки
Мамардашвілі М. Проблема свідомості і філософське покликання / Мераб
Мамардашвілі // Психологія і суспільство. – 2015. – №4. – С. 19-27.
35 Балл Г. О. Теоретична психологія як царина науковості й духовності (до
видання українського перекладу книги Філіпа Лерша “Структура особи”) /
Георгій Балл // Психологія і суспільство. – 2015. – № 3. – С. 72-79.
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інших, стилей і форм їх взаємодії з довкіллям, норм і правил
поведінки, персоніфікованих сенсів і загальнолюдських
вартостей. Тому вміння свідомо й адекватно оцінювати події
реального життя визначально впливає на психодуховну
складову діяльнісної саморегуляції, ланцюжка актуальних
соціальних зносин особистості та її самоприйняття і
самопереосмислення. На цьому шляху саме смислове
опосередкування в обранні життєвої позиції детермінує
суб’єктивно сплановану перебудову структур свідомості,
діяльності, поведінки, спілкування, окреслюючи якісно нові
горизонти психічної екзистенції людини, стимулюючи
самоаналіз учинків, сприяючи формуванню волі, становленню
особистісної зрілості у повномірних виявах її сутнісних сил і
творчих спроможностей36.
Для прогресивного культурного і духовного становлення,
кожне суспільство воліє зберегти автентичність власного
шляху смислотворення при спробах інтегрувати в ній
різноманітні фрагменти власного позитивного досвіду, тобто
транслювати цінності та смисли високої етики і моралі,
притаманні саме цьому людському осереддю. Наприклад,
ментальні засновки українського культуро- і смислотворення
наскрізно просякнуті тендітністю і ніжністю міжособових
відносин, що плекається у любові до жінки як Оранти –
духовно-універсумного засновку Світобожественного єства.
Зорганізована внутрішнім, свідомісним прийняттям ідея,
яка має сенс (нагальне значення) для людини, здатна
перебудувати,
переструктурувати
смислобуттєвий
світ
особистості загалом, а відтак спричинити зміни у її поведінці
та діяльності, актуалізувати внутрішні потенціали духовного
саморозвитку, вивільнити механізми творчого саморозкриття.
За наявного тезаурусу психологічної науки, для зручності
застосування категорійно-поняттєвого апарату наукових
поступів, доцільно використати поняття смисложиттєвої сфери

Кримський С. Б. Під сигнатурою Софії / Сергій Борисович Кримський.
– К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2008. – 367 с.
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як особистісного конструкту, що вміщує і смислосферу буття і
сенсосферу життя у їх сукупному синергійному поєднанні.
Постання особистості як суб’єкта зі сталою системою
смисложиттєвих домагань – це планомірна повсякденна
реалізація потенційних можливостей, обдарувань і талантів
людини, свідоме вдосконалення себе у чітко визначених
(сенсовних) вимірах суб’єктивної реальності, а також
самобутнє світосприйняття, вособистіснений спосіб життя,
заснований на осягненні власних цільових настанов, смислових
орієнтирів,
персоніфікованих
прагнень
і
життєвого
призначення37. При цьому найвагомішим у процесі розвитку
особистості стає зміст і наповнення самого вчинкового діяння,
що окреслюють особливості функціонування смисложиттєвої
сфери, глибину суб’єктного спричинення поведінки особи, її
переконань і прагнень, визначаючи повноту суспільної
значущості цих учинкових діянь38.
Адекватність високоморальних смисложиттєвих позицій
кожної конкретної людини врешті-решт визначається
характером дій-виборів між ситуаційно значущими чи
маловагомими уподобаннями і життєвими пріоритетами.
Водночас принципи оприявнення оцінкових суджень з
позицій значущості чи сенсовності про явища довколишньої
дійсності і власних життєвих пріоритетів, закріплюються у
свідомості людини у якості смислів, постаючи орієнтиром у її
життєактивності. У категоріях смислосфери впорядковуються
(структуруються, усистемлюються) засадничі для особистостей,
груп, етносів, націй інтереси, знання, уподобання, домагання,
цінності, норми, моральні приписи, культурні настанови
тощо. Звідси постає одна з важливих функцій особистості –
перманентний саморозвиток у зв’язку з переглядом власної
системи
смисложиттєвих
орієнтацій,
ситуативним
їх
налаштуванням для оптимальної взаємодії зі світом і поступом
до самовдосконалення.
Роменець В. А. Історія психології ХХ століття: навч. посіб. / В. А.
Роменець. – К. : Либідь, 2007. – 832 с.
38 Роменець В. А. Предмет і принципи історико-психологічного дослідження /
Володимир Роменець // Психологія і суспільство. – 2013. – № 2. – С. 6-27.
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В оптиці циклічно-вчинкового підходу А. В. Фурмана
смисли і сенси розглядаються не з позицій рубінштейнівської
діяльності чи культурно-історичного постання людини у
суспільному загалі, а у контексті особистісної екзистенції як
онтофеноменальної присутності особи у світі на правах
деміурга власної долі і вінця творіння Бога. Саме через
категорію буття реалізуються смислотвірні засновки людського
самовозвеличення до горизонтів моральності та духовності39.
Так, в методологічній оптиці процесу розуміння (осмислення,
осягнення) дійсності, з задіянням циклічно-вчинкового підходу
у
психології,
спостерігається
відформатований
миследіяльністю
перехід
від
аналізу
когнітивних
репрезентацій, дослідних формовиявів пізнання світу
(гносеологічний ракурс) до багатогранного налаштування
лінз-опцій на онтофеноменальну сутність (епістемологічний
вимір) реальності в контексті буттєвої даності чистого знання
про цей світ.
Змістонаповнення
духовних
запитів,
які
істотно
впливають на формовияв людської екзистенції у форматі “туттепер-повно” окреслює
ще
одне
питання науковопсихологічних і філософських пошукувань – проблему
віднаходження людиною сенсу власного життя. Прагнення
наповнити своє життя сенсом – це невід’ємна, суто людська
властивість
особистості.
Формування
персоніфікованої
системи життєвих поглядів і переконань здійснюється у
цілеспрямованій осмисленій діяльності та відбувається
насамперед під впливом способу чи стилю життя самої людини
як
сукупності
засобів
особистісного
утвердження
індивідуально значущих, поцінованих форм взаємодії з
довкіллям. К. А. Абульханова-Славська висновує, що сенс
життя – це психологічний спосіб безпосереднього відчуття
часопростору власного єства у процесі життєздійснення40.

Фурман А. В. Світ методології / Анатолій В. Фурман // Психологія і
суспільство. – 2015. – № 2. – С. 47-60.
40 Абулъханова-Славская К. А. Стратегия жизни / К. А. АбулъхановаСлавская/ – М.: Мысль, 1991. – 196 с. – C. 73.
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Творення себе людиною у часопросторі буття
здійснюється
у
певному
структурно-смисловому
параметричному полі, що утримує саморозвитковість, погляд у
майбутнє, мрії, духовні запити, гармонізацію стосунків з
довкіллям, самореалізаційний прогрес, спонтанно-сенсовий
вибір обріїв життєзреалізування. Зауважимо, що шлях
духовного плекання власної особистості як універсуму
ґрунтуються на чотирьох принципах причинності: активності
(пріоритет внутрішнього над зовнішнім), саморозвитку
(обстоювання майбутніх здобутків над минулим досягненням),
ієрархічності
(переважання
метасистемного
над
субсистемним), а також гармонійності (домінантність
вітакультурного
над
деструктивно-афективним)41.
Переважання духовного виду взаємодії з довкіллям моделює
ситуації самотворення особистості та організується за
пріоритетних умов наявності однієї з універсальних
психодуховних форм присутності людини у світі – віри, честі,
любові,
краси,
істини,
блага
тощо.
Останні
є
надуніверсумними силами несвідомого Я, що існують для
утвердження вітакультурного, внутрішнього, майбутнього та
метасистемного принципів людинобуття. Крім того, зазначені
домагання сприяють самовідкриттю кожним духовносмислових засновків віри в себе, співпереживанню іншим,
осмисленню потреби у власному самовдосконаленні, виходу за
освоєні горизонти самореалізації42.
Духовні запити осенсовування життєвого простору
зреалізування особистості окреслюються (задають рамкові
умови) динамічного розвитку найвищого рівня глобальної
полівмотивованої вершинної форми самотворення людини –
універсума, що досягається з допомогою внутрішнього
спонукання до осягнення сенсу свого життя, котре й
пробуджує
становлення
абсолюту
Я-духовного
через
Гуменюк О. Є. Психологія впливу: [монографія] / О. Є. Гуменюк. –
Тернопіль: Економічна думка, 2003. – 304 с.
42 Фурман (Гуменюк) О. Є. Методологія пізнання освітнього вчинку в
контексті інноваційно-психологічного клімату / О. Є. Гуменюк // Психологія і
суспільство. – 2012. – № 1. – С. 47-81
41
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пожвавлення у людини почуття співпереживання, гуманізму,
гармонізації зносин з довкіллям43. Синергійне поєднання
засновків сенсонаповнення людського життя і смислу
буттєвого призначення розширює межі людського Я і тим
самим збільшує універсумний психологічний простір
самотворення.
Висновки та перспективи подальших досліджень
Навколишня реальність відображається особою через
призму її персональних інтересів, уподобань, цілей, завдяки
чому вона стає здатною конструювати довкілля відповідно до
власних потягів, мотивів, бажань, вірувань, переконань.
Загальне бачення картини чи образу дійсності постають у її
свідомості як індивідуальна система уявлень чи психічних
моделей, домагань і значень, сенсів і смислів, що є тією
спричинювальною
силою,
котра
скеровує
суб’єкта
індивідуального буття до найвищих обріїв його персонального
зростання та людського самозреалізування. Характер уявлень
про дійсність сприяє постановці та конкретизації цілей, після
відрефлексування яких систематизуються життєві плани,
котрі, інтегруючись у саму особистість, постають загальним
орієнтиром у її житті та регулятивним чинником її фактичної
поведінки. Онтофеноменальний локус багатовимірного
відображення і водночас творення-збагачення людиною
дійсності організується в духовне інтегральне утворення –
особистісний світ як простір психічної енергії потреб, намірів,
емоцій, сенсів, думок, смислів, дій і рефлексій, як незалежна від
часопростору фокусна лінза всього сущого, що охоплює все
існування без обмежень плинності в окремому суб’єктивному
життєпотоці повсякдення й розмірності цієї реальності,
нарешті як спосіб фіксації всіх актів-подій внутрішнього і
впливи зовнішнього світу у безмежжі розкриття духовної іскри
у єстві людини.

Титаренко Т. М. Життєвий світ особистості: у межах і за межами
буденності / Тетяна Михайлівна Титаренко. – К.: Либідь, 2003. – 376 с.
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Особистість у розбудові власного життєвого шляху
керується системою наявних у її свідомості принципівзасновків діяльності, котрі опосередковуються всеохоплюючою
системою вищих запитів (смислів) людини і суспільства на
шляху до повномірного самовозвеличення і самоздійснення.
Ця система-осереддя життєактивності утримує всезагальні
смисложиттєві уявлення про необхідність і бажаність
послідовних актів-дій-учинень по самовдосконаленню самої
особи. Умовно в її структурі можна виділити наступні
підсистеми: а) універсальні смисли загальнолюдського
узмістовлення; б) ментальні смисли-архетипи специфічного
набору рис-якостей певного народу, етносу, нації тощо; в)
сенси творчого самоплекання, зумовлені нагальними
потребами ситуації і задіяння суб’єкта у певну діяльність; г)
духовні
сенси
індивідуально
особистісного
самовдосконалення, що постають орієнтиром у віднаходженні
власного життєвого призначення. Тож сенсожиттєва і
смислобуттєва сфери узмістовлюються в образах-запитах
свідомості та світогляду особистості, котрі є чітким
відображенням значущих форм взаємодії з довкіллям на шляху
до одухотвореного самоздійснення.
Abstract:
Узмістовлення запитів людського існування у форматі
“тут-тепер-повно” окреслює чи не найголовніше питання
психологічних і філософських наукових пошукувань –
проблему віднаходження людиною сенсу власного життя і
свого буттєвого призначення. У статті з рефлексивних позицій
проаналізовані особливості постання і функціонування
сенсожиттєвої
і
смислобуттєвої
сфер
особистості
у
формовиявах
онтофеноменологічного
самоздійснення
людини.
Ключові слова: смислосфера, сенсосфера, екзистенція,
умови постання особистості, циклічно-вчинковий підхід до
пізнання людини, самоздійснення.
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Summary:
Meaning of beeng and sense of life as a frame for personal development
Content requests to the form of human existence "here-nowfull" outlines the most important question of scientific,
psychological and philosophical scientific research - the problem of
searching the meaning of human life and his own existential
purpose. The article analyzes the features and operation of the rise
meaning-beeng and Sense-life spheres and manifestations of
personality in the ontophenomenological human self-realization.
Organized internal, conscious acceptance of the idea that has
urgent importance for the person who can rebuild, redesign the
outlines purport whole world of the individual and thus cause
changes in its behavior and activity update the internal potential of
spiritual self-release mechanisms for creative self-revelation
The essential distinction sense of life and the meaning of
beeng, is that the former holds the sensual, experiential perceptions
of reality, which through the optics of the unique worldview of the
individual determines the priority premise of its vitality, giving
importance or significance of situations and phenomena of reality,
and the second is the content of the strategic routes personalized
existence, which results in attachment to the universal principles,
creation of spiritual ideas of searching his own personal vocation,
societal and existential mission. Creation like a man in time-space
being made in certain structural and parametric semantic field that
holds the self, look to the future, dreams, spiritual needs, harmonization of relations with society, self-fulfillment, meaningful life
choices horizons implementation
It is proved that people in developing their own way of life
guided system available to her mind-premises principles that are
mediated comprehensive system senses and meanings of the individual towards full self glorification and self-realization. The leading role in the development of man, him system-regulatory quality
plays a personal world includes self-consciousness, that include the
original system of values, complex life plans and ambitions, personal beliefs and subjective senses, organized reflexive meanings.
The rise of the individual as a subject of constant purport harass389

ment system - a daily systematic implementation potential, talents
human conscious improve themselves in very precise measurements of subjective reality and worldview original, personal way of
life based on their comprehension of the target instruction, semantic orientations, personalized desires and life purpose.
Keywords:
meaning-sphere,
sense-sphere,
existence,
conditions of the rise of the individual, cycle-action approach to
human cognition, self-realization.
Література:
1. Абулъханова-Славская К. А. Стратегия жизни / К. А.
Абулъханова-Славская/ – М.: Мысль, 1991. – 196 с.
2. Ананьев Б. Г. Человек как предмет познания / Б. Г. Ананьев. –
Л.: Изд-во ЛГУ, 1968. – 339 с.
3. Асмолов А. Г. Психология как ремесло социальных изменений:
технологии гуманизации и дегуманизации в обществе / А. Г. Асмолов, М.
С. Гусельцева // Мир психологии. – 2016. – № 4. – С. 14-28.
4. Бердяев Н. А. Диалектика божественного и человеческого /
Николай Александрович Бердяев. – М.: АСТ; Харьков: Фолио, 2003. –
620 с.
5. Балл Г. О. До обґрунтування раціогуманістичного підходу у
психології / Георгій Балл // Психологія і суспільство. – 2004. – № 4. –
С. 60-74.
6. Балл Г. О. Теоретична психологія як царина науковості й
духовності (до видання українського перекладу книги Філіпа Лерша
“Структура особи”) / Георгій Балл // Психологія і суспільство. – 2015. –
№ 3. – С. 72-79.
7. Выготский Л. С. Психология развития человека / Лев
Семенович Выготский. – М.: Изд-во Смысл; Изд-во Эксмо, 2005. – 1136
с.
8. Гуменюк О. Є. Психологія впливу: [монографія] / О. Є.
Гуменюк. – Тернопіль: Економічна думка, 2003. – 304 с.
9. Кримський С. Б. Під сигнатурою Софії / Сергій Борисович
Кримський. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2008. – 367 с.
10. Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность / Алексей
Николаевич Леонтьев. – М.: Политиздат, 1975. – 304 с.
11. Мамардашвили М. К. Как я понимаю философию / Мераб
Константинович Мамардашвили. – [2-е узд., измен. и доп.] / сост. и
общ. ред. Ю. П. Сенокосова. – М.: Изд. группа “Прогресс”,
“Культура”, 1992. – 416 с.

390

12. Мамардашвілі М. Проблема свідомості і філософське
покликання / Мераб Мамардашвілі // Психологія і суспільство. –
2015. – №4. – С. 19-27.
13. М’ясоїд П. А. Психологічне пізнання: історія, логіка, психологія
/ Петро Андрійович М’ясоїд. – К.: Либідь, 2016. – 560 с.
14. Психологія вчинку: Шляхами творчості В. А. Роменця: зб. ст. /
упоряд. П. А. М’ясоїд; відп. ред. А. В. Фурман. – К. : Либідь, 2012. – 296 с.
15. Роменець В. А. Історія психології ХХ століття: навч. посіб. /
В. А. Роменець. – К. : Либідь, 2007. – 832 с.
16. Роменець В. А. Предмет і принципи історико-психологічного
дослідження / Володимир Роменець // Психологія і суспільство. –
2013. – № 2. – С. 6-27.
17. Рубинштейн С. Л. Бытие и сознание : [монография] / Сергей
Леонидович Рубинштейн – М.: Изд-во Акад. наук СССР, 1957. – 328 с.
18. Сафонік Л. Буттєвість сенсу людського життя / Лідія
Сафонік . – ЛНУ ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – 350 с.
19. Світогляд і світ людини : [Колективна монографія] / За заг.
ред.. д-ра філос. н-к, проф.. В. П. Капітона. ‒ Дніпропетровськ:
ДДФА, 2008. ‒ 324 с.
20. Титаренко Т. М. Життєвий світ особистості: у межах і за
межами буденності / Тетяна Михайлівна Титаренко. – К.: Либідь,
2003. – 376 с.
21. Фурман А. А. Психологія особистості: ціннісно-орієнтаційний
вимір: [монографія] / Анатолій Анатолійович Фурман. – Одеса:
ОНПУ; Тернопіль: ТНЕУ, 2016. – 312 с.
22. Фурман А. А. Сферний підхід до вивчення цінносно
зорієнтованої особистості / А. А. Фурман // Вітакультурний млин :
[Методологічний альманах]. – 2014. – Модуль 17. – С. 53-58.
23. Фурман А. А. Онтофеноменальний зріз особистісного буття
людини: контури методологічного аналізу / А. А. Фурман //
Вітакультурний млин : [Методологічний альманах]. – 2016. – Модуль
18. – С. 21-32.
24. Фурман А. В. Ідея і зміст професійного методологування:
[монографія] / А. В. Фурман. – Тернопіль: ТНЕУ, 2015. – 362 с.
25. Фурман А. В. Генеза науки як глобальна дослідницька програма:
циклічно-вчинкова перспектива / Анатолій В. Фурман // Психологія і
суспільство. – 2013. – № 4. – С. 18-36.
26. Фурман А. В. Світ методології / Анатолій В. Фурман //
Психологія і суспільство. – 2015. – № 2. – С. 47-60.

391

27. Фурман А. В. Сутність гри як учинення: [монографія] /
Анатолій В. Фурман, Сергій Шандрук. – Тернопіль: ТНЕУ, 2014. – 120
с.
28. Фурман (Гуменюк) О. Є. Методологія пізнання освітнього
вчинку в контексті інноваційно-психологічного клімату / О. Є. Гуменюк
// Психологія і суспільство. – 2012. – № 1. – С. 47-81.
29. Ярошевский М. Г. История психологии от античности до
середины XX в / М. Г. Ярошевский. – М.: Академия, 1996. – 416 с.
30. Frankl V. E. Man's search for ultimate meaning. – Cambridge,
Massachusetts, 2000. – 197 p.

392

Nataliya Lishchynska

ПСИХОЛОГІЯ ДИТЯЧОГО ТА ДОРОСЛОГО ЗЛА
Постановка проблеми
У сучасному світі проблема морального вибору
особистості набула особливої актуальності й гостроти. Серед
війн, терактів, корупційних схем, які, на жаль, стали реаліями
життя, губиться проблема моральної деградації дитини.
Суспільство звикло до думки про те, що діти не схильні до зла.
Вони ще не зіпсовані „жорстоким світом дорослих” (хоч
контакти з ним відбуваються постійно!). Але життя доводить
протилежне. Дитячі злочини говорять самі за себе. Сьогодні
ніхто не буде заперечувати існування жорстоких законів і в
дитячому світі. Відбувається своєрідний конфлікт між
загальновідомим суспільним стереотипом і дійсністю. У зв’язку
з цим виникає потреба вивчення природи дитячого і
дорослого зла, хоч філософська наука їх не відокремлює.
Розрізнення це ґрунтується на врахуванні психологією вікових
особливостей психічного розвитку людини.
Аналіз останніх досліджень і публікацій
Психологи найчастіше пов’язують дитяче зло з
агресивністю. Про це свідчать праці В. Оклендера1, Г.
Паренса2,Ю.Прашина3, О. Решетникової4, С. Степанова5та
ін.Дослідження психоаналітиків (К. Г. Юнг6, Н. Фрай7) в

1 Дет. див. Оклендер В. Окна в мир ребёнка: Руководство по детской
психологи. – М.: Класс, 1997. – 336 с.
2 Дет. див.Паренс Г. Агрессия наших детей. – М.: Форум, 1997. – 160 с.
3 Див. Прашин Ю. Жестокость // Діалог. – 1992. – № 1. – С. 30-33.
4 Див. Решетникова О. Порочный круг // Школьный психолог. – 2001. – №
18. – С. 14.
5 Степанов С. Три источника и три составные части науки о враждебности
// Школьный психолог. – 2001. – № 18. – С. 2-3.
6 Див. Юнг К. Г. Психология коллективного бессознательного. – М.: АСТ
„Канон +”, 2001. – 400 c.
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основному зосереджені на дорослій особистості. Ґрунтовне
дослідження дитячої агресивності здійснили Г. Паренс8 і Карен
Хорні9. Торкалася розгляду цієї проблеми і Анна Фройд10.
Крім психоаналітичної інтерпретації проблеми зла, яка
вважається філософсько-психологічною, було сформульовано
інші психологічні теорії, присвячені окресленій проблемі. У
першу чергу, йдеться про теорію агресивності. Саме це
поняття найчастіше співвідносять зі злом. Агресивність
виражає
здатність
людини
до
насилля,
деструкції
(руйнування). Її конкретним проявом є агресія. Агресивна
поведінка спостерігається як у дорослих, так і в дітей, але
мотиви, механізми, причини її виникнення та дії в обох
випадках суттєво відрізняються між собою.
Ми не випадково звертаємося до розгляду психологічної
інтерпретації дитячого і дорослого зла, бо саме під таким
кутом зору помітна різниця між цими поняттями. Попри
велику кількість досліджень та різних підходів до проблеми,
що розглядається, досі не було описано механізмів дії
дорослого та дитячого зла, не було встановлено відмінностей
між цими поняттями.
Отже, актуальність нашого дослідження зумовлена
різким зростанням гострих проявів дитячої аргесії в умовах
сучасності та необхідністю визначення її причин і механізму
виникнення. Його метою є вивчення природи дитячого та
дорослого зла та визначення відмінностей між цими
поняттями.

7 Фрай Н. Архетипний аналіз: теорія мітів // Слово. Знак. Дискурс.
Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. – (Вид. ІІ,
доповнене). – За ред. Марії Зубрицької. – Львів, 2002– С. 142-171.
8Див. Паренс Г. Агрессия наших детей. – М.: Форум, 1997. – 160 с.
9 Хорни К. Наши внутреннее конфликты. Консультативная терапия
невроза // Психоанализ и культура. Избранные труды Карен Хорни и
Эриха Фромма. – М.: Юрист, 1995. – С. 7-190.
10 Дет. див. Оклендер В. Окна в мир ребёнка: Руководство по детской
психологи. – М.: Класс, 1997. – 336 с.
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Виклад основного матеріалу
Більшість психологів сходяться на думці, що агресивні
потяги формуються у людини ще в ранньому дитинстві. Але
оцінка їх різна. Зиґмунд Фройд вважає, що агресивність у дітей
розвивається поступово і пов’язана з дією руйнівного інстинкту
(Танатоса). Його донька – Анна Фройд – дотримується
подібної позиції, пов’язуючи виникнення дитячого садизму з
анальною стадією розвитку психіки дитини11.
На думку прихильників психології „травми народження”,
заснованої Отто Ранком, дитячу агресію не слід вважати злом.
Це
механізм
природного
пристосування
до
умов
навколишнього середовища, яке є чужим для новонародженої
дитини. Її перший крик виражає незадоволення з приводу
того, що вона розлучається із комфортним середовищем
материнської утроби. Конрад Лоренц – автор книги „Агресія
(Так зване зло)” – також не вважає злом ні дитячу, ні дорослу
агресію (Про це говорить навіть підзаголовок книги). Він
дотримується думки, що на ранніх етапах розвитку людства
вона була необхідною умовою виживання і пристосування
людини до умов середовища, в якому вона перебувала. Але
стрімкий розвиток наукового мислення, техніки випередив
природні процеси розвитку психіки людини. Це й стало
причиною послаблення гальмівних механізмів агресії12. Як
зауважує З. Фройд, агресія, спрямована „всередину”, руйнує
людську особистість, веде до моральної деградації. Тому вона
мусить знайти вихід „назовні”, спрямувавшись на когось або
щось інше, а не на джерело, від якого вона походить.
Найвищою мірою прояву як „зовнішньої”, так і „внутрішньої”
агресії, на нашу думку, є вбивство (в останньому випадку
йдеться про суїцид)13.
Дет. див. Оклендер В. Окна в мир ребёнка: Руководство по детской
психологи. – М.: Класс, 1997. – С.18.
12 Leksykon podstawowych pojęć religijnych. Judaizm. Chreściaństwo. Islam. – Pod
red. Adela Theodora Khoury. – Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX, 1998.
13 Існує поняття „моральне” або „духовне вбивство”. Воно чи не
найчастіше стає наслідком впливу агресії як на саму особистість, так і на її
оточення.
11
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Із наведених вище міркувань логічно випливає висновок,
що причина агресивності дорослої людини – у неможливості
контролювати „приступи” власної агресії. Дітям, на відміну від
дорослих, власні емоції не підвладні. Їхні захисні механізми
агресії ще недостатньо сформовані. Тому дитяче зло,
порівняно з дорослим, більш „відкрите”, безпосереднє і, поряд
з тим, неусвідомлене.
Наступна відмінність полягає у тому, що дитяче зло має
чітку вікову еволюцію. І. Фурманов, досліджуючи механізм
формування дитячої агресивності, зазначає, що агресивні дії у
дитини простежуються з перших років життя. На перший
погляд, вони не сприймаються як прояви зла навіть
дорослими. Це швидше імпульсивні „приступи впертості, що
не піддаються контролю...”14. Дитина може поводити себе так
через відчуття дискомфорту, безпорадності, коли їй
перешкоджають здійснити своє бажання. Її поведінку, на
думку І. Фурманова, агресивною можна назвати тільки умовно,
бо вона не має наміру зробити зло комусь із свого оточення15.
У період усвідомлення власного „Я” у дітей часто
виникають конфлікти з ровесниками, пов’язані з володінням
якоюсь річчю, найчастіше – іграшкою. З точки зору дорослого,
дитина виглядає скупою. Психологи висувають припущення,
що в основі такого конфлікту лежить особливе ставлення
дитини до речей, які її оточують. Вона сприймає їх як частину
свого „Я”, а тому не хоче віддавати. З віком таке ставлення
змінюється, хоч, за деякими припущеннями, саме воно лежить
в основі заздрості, скупості, егоїзму.
Агресію дитина проявляє і тоді, коли вона не досягнула
мети, яку поставила перед собою, коли дорослі не виконали її
бажання. Таку агресію розцінюють як „голос ображеного „Я”.
Дитина в такому стані спрямовує свою неадекватну поведінку
на дорослого, як правило, на батьків, які забороняють їй щось.
Саме від батьківського виховання залежить, чи буде далі
Фурманов И. А. Детская агрессивность: психодіагностика и коррекция. –
Минск: Ильин В. П., 1996. – С.20.
15 Фурманов И. А. Детская агрессивность: психодіагностика и коррекция. –
Минск: Ильин В. П., 1996. – С.20.
14
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розвиватися ця схильність у дитини, чи зможе вона перерости
в рису характеру.
Сучасниця З. Фройда, російський психолог Сабіна
Шпильрейн була першою в історії психоаналізу, хто звернув
увагу на психологічний механізм людської деструктивності.
Вона висунула цікаву думку про те, що в усякому акті
творення присутнє руйнування16. Подібним чином поводить
себе дитина, яка пізнає світ. Процес дитячого пізнання зовні
проявляє себе як деструктивний: дитина намагається всього
торкнутися, заглянути, що знаходиться всередині речі, бо хоче
збагнути, чому вона рухається. З позиції дитини – щоб пізнати,
треба зруйнувати, а потім створити власне уявлення про об’єкт
свого дослідження. Вона не розрізняє живого й неживого, а
тому не розуміє, що своєю цікавістю може завдати болю. Саме
так психологи пояснюють ставлення дітей раннього віку до
тварин. Але не спинене вчасно невинне пізнання, так звана
„доброякісна агресія” (Е. Фромм), може перерости у справжню,
„злоякісну”, яка, в свою чергу, переходить у садизм.
У процесі становлення власного „Я” у дитини виникає
потреба в самоутвердженні. Воно проявляється в агресії,
спрямованій на своїх однолітків або молодших за себе дітей.
Особливо це помітно під час гри. Якщо така агресія буде
проігнорована дорослими, самоутвердження переросте у
сильне бажання мати владу над іншими. На цій же основі
формується заздрість, зневага до інших. Дитина здатна
словесно принизити або й завдати тілесних ушкоджень іншій
дитині, яка, на її думку, буде в чомусь краща за неї або всього
лиш володітиме річчю, яка є предметом її бажання.
Аналізуючи процес формування дитячої агресивності, ми
торкнулися питання впливів на дитину. Він здійснюється
„двосторонньо”: з боку сім’ї і з боку „вулиці” (в першу чергу –
ровесників). Спілкування з дитиною у сім’ї – це безпосередній
її контакт із „дорослим світом”. Від того, яким він буде,
залежить подальше формування особистості дитини. Доки
Дет. див. Степанов С. Три источника и три составные части науки о
враждебности // Школьный психолог. – 2001. – № 18. – С. 2.
16
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вона не сформована, батьки виступають в ролі „зовнішніх
механізмів”,
які
стримують
агресію.
За
допомогою
батьківського впливу дитяча агресія соціологізується –
„пристосовується” до вимог суспільства і проявляється у
„дозволених”
опосередкованих
формах
(вербальній
(словесній), символічній, непрямій).
„Вулиця” „виховує” по-іншому. В колі своїх ровесників
дитину ніщо не сковує, тому вона веде себе безпосередньо, так,
як вважає за потрібне. У неї формується „подвійна мораль”:
одна призначена для батьків, інша – для однолітків. Це
підтверджує неадекватна поведінка дитини у місцях, де вона
перебуває без нагляду батьків, наприклад, у школі. Не
зважаючи на це, не варто оцінювати батьківський вплив як
позитивний, а вплив дитячого середовища чи „вулиці” загалом
як негативний. Від першого буде залежати й друге. Діти легко
потрапляють під вплив. Якщо від батьків отримано негативний
досвід поведінки, він обов’язково перенесеться на спілкування
з ровесниками. „В агресивних батьків ростуть агресивні діти”17.
Аналогічно діти можуть потрапити під вплив вуличного
середовища, яке може „навчити” їх агресивності. Відбувається
це у невимушеній обстановці під час гри. Йдеться про так
звану „ігрову агресію” (Е. Фромм). Формально вона не є
небезпечною і полягає у виконанні дитиною під час гри певної
негативної ролі. Найбільш небезпечним стає вплив вулиці для
дітей,
які
позбавлені
батьківської
опіки,
кинутих
напризволяще. Вони об’єднуються в групи навколо старшого
за себе лідера, якого сприймають і як захисника, і як
„законодавця”. Поступово навколо його особи формується
культ Мана-особистості (К. Г. Юнг), що й дозволяє йому легко
керувати групою18. До того ж, злидні, постійна боротьба за
Фурманов И. А. Детская агрессивность: психодіагностика и коррекция. –
Минск: Ильин В. П., 1996. – С.16.
18 Виникнення культу Мани-особистості пов’язане з особливостями
дитячого світосприймання. Дитиною керує страх бути кинутою
напризволяще і страх перед лідером. У такій ситуації вона втрачає здатність
об’єктивно оцінювати ситуацію. Тому той, хто керує нею, сприймається як
демон або ідеал, взірець для наслідування.
17
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місце ночівлі, умови конкуренції роблять дітей жорстокими.
Найбільшими цінностями стають їжа, власне життя і бажання
уникнути покарання. Середовище, де панує боротьба за
виживання, робить дитину зверхньою, жорстокою. Зло, яке
вона щоденно чинить під тиском обставин, стає набутою
рисою19, яку дуже важко викорінити.
Залежність дитини проявляється не тільки від оточення, в
якому вона перебуває, але й від власного ставлення до свого
„Я”. Дослідник цієї проблеми В. Зеньковський дійшов
висновку, що „...протягом усього раннього дитинства дитина
не знає справжньої любові до самої себе”20. Суб’єктивна
самоусвідомленість та інтерес дитини до своєї особистості
розвиваються дуже повільно. Відчуваючи саму себе, дитина
стоїть перед двома варіантами вираження цього відчуття.
„Один спирається на усвідомлення своєї сили і піднімає
творче, активне самовідчуття, відкриває дорогу для активності,
зміцнює усвідомлення своєї цінності; інший, навпаки, бере за
основу усвідомлення своєї слабкості, ослаблює дитину...
знижує бажання діяти, лягає на душу тягарем непотрібності й
неповноцінності”21. Вказані варіанти розвитку ставлення до
власної особистості визначають подальший характер дитини, її
життєву позицію. Вони нормально співіснують у дитячій душі,
але пальма першості завжди належить одному з них. Діти, що
обрали перший шлях, займають активну позицію в житті,
намагаючись всюди себе показати. Їх нерідко хвалять за
очевидні успіхи. Тому в них з’являється віра в силу свого
На думку американського психолога Генрі Паренса, дитяча
агресивність буває недеструктивною, що проявляється у впертості,
настирливості, і деструктивною, рисами якої стають ненависть, навмисне
заподіяння шкоди іншим, ворожість. Недеструктивна агресія спрямована
на пристосування до умов середовища, досягнення якоїсь мети,
самоутвердження. Деструктивна агресія веде до руйнування ще не
сформованої дитячої особистості. У „дітей вулиці” чітко простежується
перехід від однієї форми агресії до іншої. Спочатку вони захищають себе,
згодом щоденна агресія стає їхнім способом життя (Дет. див. Паренс Г.
Агрессия наших детей. – М.: Форум, 1997. – 160 с.).
20 Зеньковский В. В. Психология детства. – М.: Школа-Прогресс, 1996. – С. 148.
21 Там само.
19
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таланту. Якщо ситуація успіху повторюється часто, це веде до
формування самовпевненості, зверхності, самолюбивості. Такі
діти люблять хвалитися, не помічають успіху й невдач інших.
Обираючи шлях невпевненості, слабкості, дитина не може
наважитися висловити свою думку, проявити власні бажання.
Її особистістю керує пригніченість, скутість, страх. „Дитина не
тільки не має віри в себе, але й вважає себе нікому не
потрібною, чужою, покинутою...”, стає надзвичайно чутливою
до того, що думають про неї інші. „Вона готова визнати себе
нездарою, безталанною, лиш би не чути презирливих слів... не
завмирати від сорому і болю, коли при всіх говорять про її
недоліки...”22. Такі діти виступають об’єктом насмішки в колі
однолітків. Перебуваючи у постійній „ситуації жертви”, вони
можуть проявити агресію у відповідь. Перший раз спрацьовує
„механізм захисту”, але якщо агресія такого походження
повторюватиметься
постійно,
вона
стане
причиною
формування недовіри до оточення. Навіть на жести уваги
дитина реагуватиме агресивно.
„З віком дитяча агресивність все більше набуває ворожого
забарвлення”23.
Особливою
жорстокістю
вирізняються
підлітки. У поведінці цієї вікової групи простежуються риси і
дитячого, і дорослого зла. Їхні агресивні дії часто мотивовані,
добре сплановані (як це буває в дорослому світі), спрямовані на
задоволення власних інтересів. Все частіше підлітки вдаються
до фізичної агресії, яка може мати важкі наслідки для „жертви”
(тілесні
і
моральні
ушкодження).
Експериментальні
дослідження психологів доводять, що найбільшу агресивність
проявляють діти молодшого підліткового віку – від 11 до 14
років. У їхній поведінці домінують негативізм, вербальна
(критичні
зауваження,
погрози,
обмовляння,
плітки,
звинувачення, критика) та фізична (бійки, напади) агресія.
Багато залежить від того, чи підтримує хтось агресивні дії
дитини. Якщо ні, вони поступово згасають.

22
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Там само. – С.150.
Там само. – С.27.

Наведені вище особливості формування агресивності в
дитячому віці спонукають до висновку про „подвійність”
природи дитини. З одного боку, вона слабка, бо потребує
постійного батьківського захисту, не вміє досконало керувати
своїми емоціями і бажаннями. Неусвідомлені прояви
агресивності на початку життя дитини важко назвати злом.
Але є й інший бік: дорослий має бути постійним „цензором”
для проявів такої агресивності, доки не сформується
усвідомлене ставлення до своїх дій і вчинків, не виникне
відчуття відповідальності за них. Дитина знаходиться „на межі
добра і зла”. Як у добрі, так і в злі, вона не знає страху, тому в
обох випадках буде відкритою і щирою. Дитяче зло страшніше
за доросле, бо не знає межі.
Доросла сформована людина, на відміну від дитини, не є
такою відкритою, тому причину виникнення дорослого зла
слід шукати в ставленні особистості до оточення і до власного
„Я”, в її умінні оцінити ситуацію, мотивації її дій і вчинків.
У психології немає однозначно виробленого підходу до
цієї проблеми. Механізм виникнення дорослого зла З. Фройд
шукав у глибинах підсвідомого. Він висловив думку про те, що
доросла людина творить зло або в снах (тоді вона вважається
доброю), або наяву. Е. Фромм причину дорослого зла вбачає у
надмірній сконцентрованості людині на власній особистості,
зневірі в собі, Е. Нойманн говорить про недосконалість
людської моралі. Доросле зло не залежить від вікових
особливостей. Воно є свідомим вибором сформованої
особистості, хоч зрідка буває і неусвідомленим (захисна агресія,
стани афекту, психічні розлади, випадковість).
Незважаючи на можливість вільно керувати своїм
вибором, діями і вчинками, доросла людина теж відчуває дію
певних обмежень. Їх набагато більше, ніж у випадку з
дитиною. Це, насамперед, прийнята всіма загальнолюдська
мораль, національні культурні традиції (ці чинники ми
можемо назвати „зовнішніми”). Про вплив культури на
особистість говорив З. Фройд, обґрунтовуючи причини
людської агресивності. До цієї проблеми звертався й Е. Фромм.
На відміну від Фройда, який у культурі вбачав виключно
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причину людської агресивності, він доводить, що культура і
цивілізація „подвійно впливають на моральну зрілість людства:
в культурному середовищі формуються поняття морального й
аморального, дозволеного і забороненого, цінного й
меншовартісного, але культура породжує і зло, бо не всім її
цінності (передовсім матеріальні) доступні одноковою мірою24.
Отже, на тлі розуміння сутності блага й анти-блага формується
заздрість, що веде до зла.
Крім залежності від матеріальних цінностей, людина
залежна від відчуття страху і сорому за вчинене (це, на наш
погляд, „внутрішні”, особистісні обмеження). Вагому роль у
здійсненні „контролю” над власним „Я” відіграє сумління як
фактор „внутрішнього контролю”, докорів якого людина
боїться чи не найбільше. Щоб уникнути останніх, доросла
сформована особистість часто творить так звану „власну
мораль”, за якою намагається себе виправдати. Е. Фромм,
звертаючи увагу на цю особливість, зауважив, що така
„мораль”
особливо
характерна
для
нарцисичних
особистостей25, які вважають себе найкращими, а тому
постійно шукають виправдання своїх вчинків, посилаючись на
створену тільки для своєї совісті мораль. Цим психологія
дорослого зла подібна до дитячого. Але якщо дитина, творячи
„іншу мораль” для дорослих, керується страхом бути
покараною, то доросла людина таким способом намагається
уникнути докорів сумління або дбає, щоб про неї не змінилася
думка в її оточенні. Дитина ще не є егоцентричною, тому
думка оточення її не дуже цікавить. Доросле зло, навпаки,

24 161.Фромм Э. Здоровое общество // Психоанализ и культура.
Избранные труды Карен Хорни и Эриха Фромма. – М.: Юрист, 1995. – 1995.
– С. 195-196.
25 Під нарцисичною особистістю Фромм розумів людину, що перебуває у
психологічному стані „повної зосередженості на власній персоні”. У такому
стані „вся довколишня дійсність сприймається тільки крізь призму
бажаньцієї особистості” (Дет. див. працю Е. Фромма Душа человека.- М.:
Республика, 1992. – с. 461). Феномен нарцисизму детально описаний у
працях „Душа человека” і „Бегство от свободы” Е. Фромма. Створення
„власної моралі” характерне для злочинного світу загалом.
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значною мірою залежить від ставлення людини до себе і свого
оточення, до моральних та особистісних цінностей.
Психоаналіз наголошує на залежності дій і вчинків
людини від її підсвідомого. Це ще один фактор, що детермінує
поведінку людини, її здатність до вчинення зла. Постійно
контрольоване дитяче зло „ховається у підсвідоме” і, якщо не
проявляє себе в реальній дійсності, „руйнує особистість із
середини” (З. Фройд). Задатки до зла, приховані дитячі
розчарування у близьких людях, ненависть, заздрість можуть
стати причиною моральної деградації особистості.
Таким чином, обираючи добро або зло, доросла людина
перебуває у рамках „потрійного обмеження” – з боку
підсвідомого, яке схиляє до зла, з боку загальноприйнятої
моралі, культури та „моралі”, створеної самою особистістю,
яка „дозволяє простити собі все”.
Доросла людина здатна аналізувати свої вчинки. Почуття
сорому за те, що, на її думку, виявилося аморальним або було
визнано таким іншими, змушує людину приховувати свої
негативні риси. Найчастіше такому „приховуванню” сутності
власного „я” сприяє архетип Маски (К. Г. Юнг). Під нею
криється те, що засуджується оточенням або самим собою.
Проблемні стосунки з оточенням ведуть до зневіри в собі, що, в
свою чергу, є причиною бажання самоутвердитися. Наслідки
можуть бути різними: або цілковита зневіра в собі, „втеча від
світу”, або агресія, спрямована на інших. Остання може мати
різні форми прояву: зверхнє ставлення до інших, нарцисизм,
садизм. Для всіх цих форм зла характерна специфічна
суб’єктивна мораль, про яку згадувалося вище. Це також один
із способів, які використовує доросла людина, щоб приховати
свою внутрішню незадоволеність собою чи конфлікти з
оточенням. Така риса зовсім не характерна для дитячого зла,
яке, керується виключно механізмами підсвідомого.
Дослідженням названих форм прояву зла займався Е.
Фромм, а згодом і Карен Хорні – представник американської
школи психоаналізу. Вона висловлює думку про те, що доросла
людина, як і дитина, може бути слабкою особистістю. Але свою
„неповноцінність” в очах інших вона маскує під садизмом.
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Садист намагається „відібрати волю” у своєї жертви, бо вважає,
що тільки так він може помститися оточенню (а він сприймає
його як цілий світ) за зневагу до своєї особистості. Поряд з тим,
садист створює у своїй свідомості образ ідеальної особистості –
моральний взірець, риси якого він намагається виховати у своєї
„жертви”. „...Та страшна злість, яку він відчуває до себе за будьяку невдачу в цьому, спрямовується на партнера” 26. У такий
спосіб садист мститься іншим за свою недосконалість.
Е. Фромм звернув увагу на те, що садизм може
проявлятися не тільки у ставленні до однієї людини. У
сучасному світі він набуває рис колективного. Як приклад він
наводить особистості Гітлера та Ейхмана, які в історії людства
відзначилися особливою жорстокістю заради утвердження
власного „Я”. Гітлер та організатор масових знищень євреїв
Ейхман для Е. Фромма є не стільки садистами, скільки
некрофілами – людьми, що відчувають потяг до мертвого,
захоплюються ним. Феномен некрофілії дуже близький до
садизму. За Фроммом, це поняття трактується „як споріднене із
фрейдівським анально-садистським характером та інстинктом
смерті”27.
На підставі виведених дослідником рис характеру
некрофільної особистості (орієнтація на силу, „життя
минулим” і небажання бачити майбутнього; потяг до вбивства
і руйнування аж до самознищення) він робить висновок про те,
що сучасний світ одержимий потягом до мертвого, і наводить
численні
приклади
прояву
некрофільної
поведінки
(виникнення бюрократично організованого суспільства, що
породило новий тип „людини-автомата” (homo mechanicus),
яка „відчуває потяг до всього механічного і відразу до всього
живого”28, а тому не боїться тотального знищення; ставлення
до живої людини, „як до номера”; пропаганда насилля у

Хорни К. Наши внутреннее конфликты. Консультативная терапия невроза
// Психоанализ и культура. Избранные труды Карен Хорни и Эриха
Фромма. – М.: Юрист, 1995. – С. 153.
27 Фромм Э. Душа человека. – М.: Республика, 1992. – С. 31.
28 Там само. – С. 43.
26
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засобах масової інформації. Сюди можна було б додати і
сучасний тероризм).
Наступна риса деструктивної агресії, за Е. Фроммом, –
нарцисизм, суть якого, як уже зазначалося, полягає у „повному
зосередженні на власній персоні”, крізь призму якої людина
оцінює дійсність, сприймає інших людей. Розглядаючи цю
проблему в історичному аспекті, дослідник попереджає про
небезпеку групового прояву нарцисизму (релігійного,
расового, політичного). На його думку, „будь-який прояв
нарцисизму веде до фанатизму і руйнувань”29. Ми вважаємо
його специфічною рисою дорослого зла, оскільки діти не
можуть дати оцінку своїй особистості.
Висновки
Спільною ознакою дитячого і дорослого зла є його
деструктивний характер, хоч у випадку дитини нема
усвідомлення того, які наслідки матиме вчинене. Як дорослі,
так і діти у своєму моральному виборі бувають залежними:
перші – від власних переконань, бажань, прагнення
помститися, другі керуються своїм підсвідомим, вступаючи з
ним у своєрідний „зв’язок підпорядкування”, що проявляється
в
залежності
від
своїх
емоцій,
бажань,
прагнень
самоутвердитися.
Дитяче і доросле зло мають і яскраво виражені
відмінності. Перше – неусвідомлене, „відкрите”, друге ж –
рідко буває неусвідомленим. Доросла людина здатна зрозуміти
внутрішній стан іншої людини, а тому може спрогнозувати, як
її слово, жест, дія, вчинок буде сприйматися іншою людиною.
Дитяче зло сприймається як природнє, вроджене. У
дорослому віці воно є набутим явищем, бо завжди має
причину, залежну або незалежну від внутрішнього стану
особистості, є наслідком пристосування особистості до умов, у
яких вона перебуває. Механізми, що регулюють прояви
агресивності у дитини, є зовнішніми (як правило, це
зауваження і покарання збоку дорослих) і поступово
29

Фромм Э. Душа человека. – М.: Республика, 1992. – С. 416.

405

переходять у внутрішні (страх перед покаранням, сором за
вчинене). Відповідальність формується в дорослому віці.
Зло, вчинене дитиною, має вікову парадигму розвитку. На
підставі викладеного вище, етапи його розвитку можна
окреслити як „неусвідомлений” (з раннього дитинства до 10-11
років) та „усвідомлений” (молодший підлітковий, юнацький
вік). В основі такого поділу – ставлення дитини до своїх
вчинків, здатність оцінити себе. Доросле зло „синтагматичне”,
багатогранніше, порівняно з дитячим, хоч останнє через свою
відкритість виявляє себе більш яскраво.
У своїх вчинках діти більшою мірою оперті на підсвідоме,
дорослі, творячи зло, частіше апелюють до раціонального.
Дорослому, на відміну від дитини, не байдужа стороння
думка про себе, тому доросле зло часто набуває форми
„прихованого”. Дитяче зло не пов’язане з егоцентризмом.
Дітям не властивий нарцисизм.
Світ, створений дорослими людьми, суттєво змінив
психологію сучасної дитини. Найбільше на неї впливає
відчуття непотрібності (особливо, у сім’ях, де діти є
соціальними сиротами, або хтось із дорослих зловживає
спиртним), матеріальна нерівність, що є причиною заздрості,
приклади деструктивної поведінки однолітків та дорослих, що
руйнують дитяче уявлення про добро, повагу до інших.
Abstract:
У дослідженні розглянуто проблему моральної деградації
дорослої особистості та дитини. Доведено різницю між
дитячим та дорослим злом, описано психологічні моделі зла,
вчиненого дорослим і дитиною, здійснено порівняльний
аналіз описаних моделей.
Ключові слова: дитяче та доросле зло, моральна
деградація особистості, втеча від свободи, колективне
підсвідоме, архетипи колективного підсвідомого, агресія.
Summary:
The article describes psychological models of the children’s
and adult’s evil. The author focuses on origins of human’s aggres406

sion, impatience, misunderstanding which causing moral degradation. The aim of the research is to study the main matters and describe mechanisms of such a degradation in childhood and in mature age as well as highlight the differences between the children’s
and adult’s evil.
Key words: the children’s and adult’s evil, moral degradation
of a person, escape from freedom, collective unconscious, archetypes of collective unconscious, aggression.
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Kamila Zelga

GOSPODARSTWO DOMOWE INICJATOREM PRZEMIAN
SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH
Wstęp
W tradycyjnej teorii ekonomii gospodarstwo domowe utożsamiane z rodziną, określane jest jako trwała i najstarsza instytucja
ekonomiczna świata. Bez wątpienia stanowi najważniejszy podmiot gospodarujący, ponieważ został stworzony prawami natury1,
inspirował ewolucję kolejnych systemów gospodarczych i politycznych, a nauka o gospodarstwie domowym i prawach rządzących domem (rodziną) stanowi genezę dyscypliny – ekonomia –
nazwanej według etymologii greckiej oikos – dom, oikojeneja – rodzina, nomos – prawo, ustawa2.
Literatura przedmiotu gospodarstwo domowe uznaje jako kategorię ekonomiczną, akcentując charakter pełnionych funkcji gospodarczych, rodzina natomiast określana jest jako kategoria czysto
socjologiczna. Jest to grupa ludzi połączonych ze sobą związkiem
małżeńskim, rodzicielskim lub więzami krwi czy też adopcji. Podstawowe jej funkcje sprowadzają się do prokreacji i wychowania, tj.
do utrzymania ciągłości biologicznej i kulturowej społeczeństwa
oraz budowania więzi emocjonalnych między członkami rodziny,
zaspokojenia ich podstawowych potrzeb duchowych – przynależności, miłości i bezpieczeństwa, dzięki czemu zapewnia się warunki rozwoju fizycznego i psychicznego, przygotowuje do życia w
społeczeństwie3.

1 Por. Dzieje początków świata i ludzkości opisane w Starym Testamencie
„…Bóg stworzył mężczyznę i niewiastę, poczym im błogosławił, mówiąc do nich: bądźcie
płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną...”, Księga
Rodzaju [1.27-28].
2 Cz. Bywalec, Ekonomika i finanse gospodarstw domowych, PWN, Warszawa
2012, s.14.
3 J. Piotrowski, Społeczne problemy rodziny [w:] Polityka społeczna, PWE, Warszawa 1979, s. 222-223.
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Jednakże do normalnego funkcjonowania rodziny niezbędna
jest jednak pewna baza materialna, przede wszystkim mieszkanie
wraz z wyposażeniem, ubranie, różne przedmioty niezbędne w
nauce i pracy oraz środki finansowe na utrzymanie. To sprawia, że
w rodzinach realizuje się też funkcja gospodarcza (posiadanie oraz
zarządzanie wspólnymi zasobami materialnymi, finansowymi i
intelektualnymi), dlatego w analizowaniu przemian społecznogospodarczych jak najbardziej wskazane jest łączne, kompleksowe
rozważanie funkcji rodziny i gospodarstwa domowego. Ich charakterystyczną cechą wspólną jest bowiem powiązanie funkcji ekonomicznych i społecznych. Przecież w ogromnej większości członkowie gospodarstw domowych stanowią rodziny, połączeni są więzami biologicznymi i emocjonalnymi, wspólnie gospodarują i zaspokajają swoje potrzeby zarówno duchowe, jak i materialne.
Gospodarstwo domowe jest wspólnotą ludzi żyjących ze sobą
i dla siebie, łączy ich wspólne mieszkanie i wspólne gospodarowanie dla realizacji celów i potrzeb konsumpcyjnych. Działa w sferze
spożycia i dla celów spożycia, koncentrując się na możliwie jak najlepszym zaspokojeniu aspiracji i potrzeb wszystkich osób żyjących
wspólnie. Osoby samotne, utrzymujące się samodzielnie, tworzą
jednoosobowe gospodarstwa domowe i realizują podobne funkcje
ekonomiczne. Każde gospodarstwo domowe jest swoistym podmiotem samorealizującym się, opiera swoją działalność na własnych środkach i sile roboczej swoich członków. Członkowie gospodarstw domowych występują co najmniej w dwóch ekonomicznych rolach, jako wytwórcy/producenci i jako konsumenci. Przejawem tych ról jest działalność realizowana zarówno na zewnątrz,
jak i wewnątrz gospodarstwa.
Ekonomiczne funkcje gospodarstw domowych, określane w
literaturze jako produkcyjne i konsumpcyjne, wynikają z faktu powiązania ich z całością procesów gospodarczych, w których
współdziałają z innymi podmiotami gospodarującymi, a więc z
przedsiębiorstwami i państwem. Gospodarstwa domowe są dostarczycielami czynników wytwórczych (pracy, kapitału i ziemi)
dla tych przedsiębiorstw i instytucji. Z funkcji tej wynika przepływ
czynników wytwórczych z gospodarstw domowych (których są
własnością) do przedsiębiorstw i przepływ dochodów za udostęp410

nienie tych czynników z przedsiębiorstw do gospodarstw domowych. W otoczeniu zewnętrznym odbywa się zatem działalność
zarobkowa dla zapewnienia materialnych podstaw egzystencji
członkom gospodarstwa, wewnątrz natomiast spełnia się ta egzystencji dzięki pracy świadczonej nieodpłatnie na rzecz członków
rodziny (przyrządzanie posiłków, dbałość o mieszkanie, ubranie,
higienę osobistą, pranie, sprzątanie, rozmaite naprawy, zaopatrzenie w potrzebne towary, usługi itp.) oraz dzięki realnej konsumpcji
zapewniającej im reprodukcję sił, rozwój biologiczny i psychiczny.
Funkcja konsumpcyjna wyraża się w tym, że gospodarstwa
domowe są odbiorcami dóbr i usług dostarczanych przez przedsiębiorstwa i instytucje. Z funkcji tej wynika przepływ strumienia
dóbr i usług z przedsiębiorstw do gospodarstw domowych i strumienia płatności z gospodarstw do przedsiębiorstw. Poprzez konsumpcję wytworzonych dóbr i usług nadają sens wytwarzaniu,
inspirują innowacje i postęp w gospodarce kraju.
Wychowują dla konsumpcji „mieć” i poprzez konsumpcję
„być”, wytwarzając tym samym należny stosunek do ludzi i rzeczy.
Gospodarstwa domowe opierają się przede wszystkim na więziach
rodzinnych i jako takie pełnią funkcje prokreacyjne, opiekuńcze,
wychowawcze, rekreacyjne i ekonomiczne. Funkcje te są niezmienne i świadczą zarówno o trwałości instytucji gospodarstwa domowego i rodziny, jak i o ich kreatywnej roli w wywieraniu zmian na
otoczenie nie tylko społeczno-gospodarcze, polityczne, ale i na środowisko naturalne oraz postęp techniczny i technologiczny.
Współczesny biznes coraz częściej bazuje na integralności producenta i konsumenta w gospodarstwie domowym. Przyjmuje się, że
trwałość i solidność przedsiębiorstwa jest odzwierciedleniem trwałości i solidności ludzi je tworzących. Gospodarstwa domowe stają
się kreatorem, kluczowym decydentem przedsiębiorstwa4.

4

Por. A. Noga, Konsument a triada: właściciel- przedsiębiorca- menedżer w teorii
przedsiębiorstw, „Konsumpcja i Rozwój” 2011, nr 1, s. 38-46.
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Rola gospodarstw domowych w kształtowaniu kapitału
ludzkiego
W rodzinach jest ulokowany i jakościowo kreowany kapitał
ludzki. Dzieje się to przez realizację funkcji społeczno-kulturowej,
należyte przygotowanie i wychowanie do pracy, wpojenie szacunku do pracy nie tylko własnej, ale i innych osób – bliskich członków
rodziny oraz obcych. Rodzina jest też pierwszorzędną szkołą zaradności w gospodarowaniu zasobami oraz odpowiedzialności za
skutki podejmowanych decyzji i działań, motywuje również do
ustawicznego pogłębiania wiedzy i umiejętności. W kręgu rodziny
krystalizuje się specyfika wpływu determinant psychicznych i ekonomicznych na sposób bycia i postępowania poszczególnych
członków wspólnoty.
Wpływ biologiczny rodziny odbywa się poprzez przekaz
DNA, kształtowanie osobowości, siatki przekonań, norm postępowania, a wpływ ekonomiczny poprzez wychowanie w szacunku
do pracy i pieniądza. Cechy psychiczne przekazywane są genetycznie lub wykształcane w procesie wychowania w rodzinie, natomiast cechy ekonomiczne są zdominowane przez warunki bytu i
doświadczenia w gospodarowaniu zasobami materialnymi i finansowymi rodziny.
Rodzina jest zatem taką wspólnotą osób, w której możliwe się
staje urzeczywistnienie najważniejszych potrzeb życiowych, zarówno duchowych (być), jak i materialnych (mieć) człowieka, i jako
taka pozostaje głównym źródłem doznawania satysfakcji życiowej.
Ta wspólnota osób, stanowiąc pewien potencjał zasobów intelektualnych, wiedzy, umiejętności i przekonań wszystkich członków
żyjących pod wspólnym dachem, wykorzystuje je w gospodarowaniu własnymi zasobami rzeczowymi i finansowymi, a także w ciągłym procesie budowania swoich relacji z innymi osobami i instytucjami w środowisku społecznym, w którym są np. fabryki, szkoły, szpitale, banki, urzędy, sądy, kościoły, sklepy itp. oraz obiekty –
pomniki przyrody, transport publiczny i wszelkie wytwory ludzkiej pracy.
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Zapobiegliwość gospodarstw domowych w tworzeniu materialnych podstaw bytu i skłonność do wydatków na cele konsumpcyjne
Podstawowym warunkiem normalnego funkcjonowania gospodarstw domowych jest zapewnienie sobie stałego dopływu odpowiednich środków finansowych, które mogą pochodzić z różnych źródeł. Najczęściej głównym źródłem utrzymania są dochody
uzyskiwane z tytułu pracy zarobkowej i świadczenia z funduszy
społecznych, tj. emerytury, renty, stypendia i rozmaite zasiłki. Ponadto źródłem przychodów finansowych dla niektórych gospodarstw mogą być dywidendy z lokat kapitałowych, dochody ze
sprzedaży akcji, nieruchomości lub innych gromadzonych kosztowności oraz podejmowane oszczędności, kredyty, a także wygrane w loteriach i grach hazardowych. Wraz z rozwojem społeczno-gospodarczym Polski w okresie transformacji ustrojowej sukcesywnie, aczkolwiek nie w jednakowym stopniu, wzrastały dochody
wszystkich gospodarstw domowych. Realne tempo wzrostu i poprawy warunków bytu było efektem nie tylko reform wprowadzonych decyzjami politycznymi, ale przede wszystkim umiejętności
przystosowania się członków gospodarstw domowych do nowych
warunków.
Ich aktywność i przedsiębiorczość w wykorzystywaniu nadarzających się okazji do zarobku jest z reguły nagradzana wyższymi
dochodami.
W 2011 r. w gospodarstwach domowych ogółem przeciętny
miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę wynosił 1227 złotych5. W porównaniu z 1995 r., kiedy to wprowadzono denominację złotego, najwyższy wskaźnik dynamiki wzrostu dochodów
przypadających na 1 osobę (400%) osiągnęły gospodarstwa domowe pracowników, następnie gospodarstwa pracujących na własny
rachunek (381%), na kolejnym miejscu znalazły się gospodarstwa
rolników (363%), słabiej wypadły gospodarstwa emerytów i rencistów (291%).

5

http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/wz_sytuacja_gosp_dom_2011.pdf.
(dostęp 08.06.2017)
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Wraz ze wzrostem dochodów we wszystkich grupach społecznych znacząco rosły też wydatki na zaspokojenie potrzeb konsumpcyjnych. Ogólne wydatki gospodarstw domowych plasowały
się na poziomie bardzo zbliżonym do wielkości uzyskiwanych dochodów. Średni udział wydatków w dochodzie rozporządzalnym
w 2011 r. stanowił 82,7%. Trzeba jednak zauważyć, że w 1995 r.
różnice między nimi były mniejsze, a latach następnych powoli się
zwiększają6. W gospodarstwach emerytów i rencistów poniesione
wydatki pochłonęły w 1995r. – 97%, a w 2011 r. – 92% uzyskanych
dochodów, w gospodarstwach pracowniczych odpowiednio 91% i
81%, podobnie u pracujących na własny rachunek – 93% i 82%.
Skłonność do wydatków na zaspokojenie potrzeb konsumpcyjnych
jest mniejsza w gospodarstwach rolników, w 1995 r. wynosiła 83%,
a w 2011 r. – 75%7. Można przypuszczać, że pozostałą część uzyskiwanego dochodu rolnicy przeznaczają na inwestycje. Na tej
podstawie należy sądzić, że mimo szybko rosnących dochodów
sytuacja finansowa polskich gospodarstw domowych poprawia się
powoli i nie wszyscy mogą w tym samym stopniu gromadzić fundusz swobodnej decyzji i oszczędności.
Utrzymująca się wysoka skłonność polskich gospodarstw
domowych do ponoszenia wydatków na zaspokojenie potrzeb
konsumpcyjnych świadczy nie tylko o rozbudzeniu ich potrzeb i
szybkim nadrabianiu zaległości z okresu długo utrzymywanych
niedoborów na rynku, ale również o życiu w warunkach niedostatku. Zgodnie z prawem Engla procentowy udział wydatków na
żywność malał. W badanym 15-leciu w gospodarstwach pracowników zmniejszył się o 14 pkt. proc., rolników – aż o 16 pkt. proc.
(spadek z 47% do 31%), emerytów i rencistów – o 13 pkt. proc.
(spadek z 41% do 28%), natomiast pracujących na własny rachunek
o 11 pkt. proc. (spadek z 32% do 21%,). Średnio udział wydatków
na żywność i napoje bezalkoholowe w 2011 r. wyniósł 25%, co
świadczy o znaczącej poprawie poziomu życia i skutecznym nadrabianiu dystansu do krajów wyżej rozwiniętych. Coraz większym
obciążeniem dla budżetu gospodarstw domowych stają się wydatki
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011. Raport z wyników, GUS,
Warszawa 2012, s. 47.
7 Ibidem.
6
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na użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii, które w
2011 r. stanowiły 20,7%, a łącznie z wydatkami na wyposażenie
mieszkania i prowadzenie domu (4,8%) pochłaniały aż 25,5%,
przewyższając wydatki na żywność. W konsekwencji nastąpiły
bardzo duże zmiany w zakresie poprawy warunków mieszkaniowych. Przeciętne gospodarstwo domowe w 2011 r. zajmowało
mieszkanie o powierzchni 73,7 m2. Poprawiło się również wyposażenie w dobra trwałe, zwłaszcza w telewizor plazmowy lub ciekłokrystaliczny, zmywarkę do naczyń, komputer z dostępem do Internetu, w tym z dostępem szerokopasmowym8. Pod tym względem wiele grup polskich gospodarstw domowych osiągnęło standardy europejskie krajów wysoko rozwiniętych.
Notuje się znaczny wzrost wydatków na transport i łączność.
Ich udział w wydatkach ogółem wynosi od 10% w gospodarstwach
emerytów i rencistów, do ok. 16% w gospodarstwach pracowników, rolników i pracujących na własny rachunek. Do zwiększenia
wydatków w tej grupie przyczynia się permanentny wzrost cen
benzyny i olejów napędowych oraz poprawiające się wyposażenie
gospodarstw domowych w samochody osobowe. W 2010 r. samochód osobowy posiadało 91,7% pracujących na własny rachunek,
90,7% rolników, 73,4% gospodarstw pracowniczych oraz 34,4%
emerytów i rencistów. Ponadto wzrost wydatków na transport i
łączność zawiera w sobie koszty upowszechniania się telefonii zarówno w połączeniach stacjonarnych, jak i komórkowych oraz internetowych. W tym zakresie polskie gospodarstwa domowe nadrabiają szybko zaległości, podążając za krajami wyżej rozwiniętymi. Jak pokazują badania budżetów gospodarstw domowych, konsekwentnie z roku na rok notuje się wzrost ilościowy w miarach
konsumpcji, niemniej jednak zmiany te nie dotyczą wszystkich w
równym stopniu. Pogłębia się zróżnicowanie społeczne powodowane przede wszystkim różną zaradnością członków gospodarstw
domowych.

8

http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/wz_sytuacja_gosp_dom_2011.pdf.
(dostęp 08.06.2017)
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Obserwacja życia codziennego pozwala też dostrzec istotne
przemiany jakościowe. Wydaje się, że obecnie na początku XXI w.
konsumenci chcą mieć wszystko, tu i teraz, cenią sobie luksus i
wygodę, aczkolwiek ze względu na zróżnicowane dochody nie
zawsze mogą sobie na to pozwolić. Członkowie gospodarstw domowych są coraz lepiej wyedukowani i bardziej świadomi przysługujących im praw w podejmowaniu decyzji zakupu, są mobilni,
zmienni, żyją w pośpiechu, zabiegani, często kupują i serfują w sieci. Czasem są zagubieni, poszukujący bliskości, pragnący odmienności i indywidualnego traktowania, skoncentrowani na sobie.
Wydaje się, że coraz więcej osób określi się jako „starsi ciałem, a
młodsi duchem”, w dążeniu do własnej indywidualizacji koncentrują się na podnoszeniu jakości swego życia, dbałości o zdrowie i
utrzymaniu dobrej kondycji fizycznej i psychicznej. Dbają również
o właściwe relacje społeczne i kontakty towarzyskie, interesując się
przede wszystkim przynależnością do grupy o podobnych wartościach, stylu życia. Hołdują różnym kulturom, od konsumpcjonizmu do postmodernizmu9.
Wywieranie wpływu i suwerenność w decyzjach wyboru
Suwerenność gospodarstw domowych oznacza ich niezależność, niepodległość w kreowaniu własnego bytu. Konsumenci, a
ściślej ich gospodarstwa domowe biorą pełną odpowiedzialność za
kształtowanie ich bytu, podejmowanie działań zmierzających do
poprawy sytuacji i maksymalizowania zadowolenia z zaspokajanych potrzeb. Chodzi tu zarówno o kształtowanie zachowań własnych, jak i innych osób, zwłaszcza członków rodziny.
Kierowanie swoim osobistym postępowaniem, kształtowanie
„swojego świata”, własnej kondycji, własnego stylu życia, z jednoczesnym okazywaniem odporności i uległości na ingerencje „innych światów”, wymaga indywidualnej dojrzałości i zdolności
podjęcia odpowiedzialności za siebie. Również kierowanie postępowaniem innych osób, czyli celowe, świadome (niekiedy też nie9

K. Mazurek-Łopacińska, Postmodernistyczna kultura konsumpcyjna w kształtowaniu popytu i stylów życia współczesnego konsumenta, „Konsumpcja i Rozwój” 2011, nr 1, s. 47-57.
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świadome) wywieranie wpływu, łączy się z poczuciem odpowiedzialności za innych, tj. podejmowaniem obowiązków wychowawczych i opiekuńczych wobec członków rodziny, sąsiadów, współpracowników oraz realizacją zadań rozmaitych instytucji publicznych. Kształtowanie zachowań zarówno własnych, jak i innych
osób, bliskich, znajomych lub całkiem obcych, odzwierciedla się w
procesie komunikacji społecznej i w konkretnych działaniach: akcjach i reakcjach poprzez ciągłe podejmowanie odpowiednich decyzji. Zakłada się, że członkowie gospodarstw domowych mają
zdolność decyzyjną, przy czym wiele ważnych decyzji podejmują
wspólnie, pełniąc jednocześnie różne role, np. inspiratora pomysłów, kibica, doradcy, decydenta, wykonawcy i użytkownikabeneficjenta. Dążą tym samym do uzyskania satysfakcji i zapewnienia członkom rodziny maksymalnych korzyści z zaspokajanych
potrzeb. Zakres przedmiotowy decyzji w procesie organizowania
procesu zaspokojenia potrzeb członków rodziny dotyczy:
–– ustalenia wiązki celów do realizacji,
–– podziału pracy wśród członków gospodarstwa,
–– zarządzania finansami budżetu domowego,
–– organizowania konsumpcji i zakupu potrzebnych towarów i
usług na rynku.
Zarządzanie finansami budżetu domowego wymaga umiejętności radzenia sobie z ograniczonością zasobów i ostrością ograniczenia budżetowego. Dotyczy odpowiedniego planowania dochodów i rozdysponowania środków finansowych na spłatę zobowiązań, zaciągniętych kredytów, opłat związanych z utrzymaniem
domu oraz niezbędnych wydatków na zakup potrzebnych towarów i usług, a także korzystnego lokowania oszczędności i inwestycji kapitałowych oraz umiejętnego korzystania z ofert bankowych. Jakość usług bankowych sprawdza się w praktyce zarządzania finansami osób prywatnych, a wszystkie nabywane doświadczenia kreują wśród Polaków nową rzeczywistość kultury pieniądza. Polskie gospodarstwa domowe zaczynają doceniać znaczenie
racjonalnego zarządzania własnymi finansami i szukają profesjonalnego wsparcia w podejmowaniu trafnych decyzji. Sytuacja ta
kreuje popyt na edukację w zakresie zarządzania finansami prywatnymi i kompleksowe usługi doradztwa finansowego.
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Podsumowanie
Kreatywna rola gospodarstw domowych w rozwoju społecznym i ekonomicznym spełnia się przez realizację ich funkcji gospodarczych i społeczno-kulturowych. Wypełniając te funkcje, współtworzą otaczający je świat. Członkowie gospodarstw domowych w
sieci powiązań interakcji społecznych w organizacjach, w których
pełnią różne role, wnoszą do nich własne wartości, przekonania,
zasady, przystosowują się do zaistniałych warunków i przejmują
narzucone reguły postępowania w wykorzystaniu nadarzających
się okazji. Ponad 14 mln gospodarstw domowych w Polsce pomnaża i wykorzystuje swoje zasoby intelektualne, materialne i finansowe – dokonuje podziału pracy – zarabia – wydaje – oszczędza –
inwestuje oraz konsumuje wytworzone dobra-usługi.
Konsumpcja gospodarstw domowych nadaje sens produkcji,
napędza ją i inspiruje innowacje, postęp w gospodarce. Gospodarstwa domowe wychowują swoich członków dla konsumpcji „mieć”
i poprzez konsumpcję „być”, uczą przedsiębiorczości, zaradności
oraz odpowiednich relacji do ludzi i rzeczy. Przedsiębiorczość i
wysoka skłonność do konsumpcji zmienia też kondycję gospodarstw domowych i sposób gospodarowania zasobami.
Streszczenie:
Celem artykułu jest wskazanie kreatywnej roli gospodarstw
domowych w rozwoju społecznym i ekonomicznym, co wynika
przede wszystkim z ich istoty i pełnionych funkcji gospodarczych i
społeczno-kulturowych. Polskie gospodarstwa domowe aktywnie
uczestniczyły w procesie zmian transformacji ustrojowej, rozwijały
przedsiębiorczość i wysoką skłonność do ponoszenia wydatków
konsumpcyjnych. Istotnie ważna okazała się tu rola gospodarstw
domowych w kształtowaniu kapitału ludzkiego oraz ich zapobiegliwość w tworzeniu materialnych podstaw bytu i skłonność do
wydatków na cele konsumpcyjne. Konsumpcja gospodarstw domowych napędza produkcję i tym samym gospodarkę kraju. Jednocześnie zmienia się kondycja gospodarstw domowych i sposób
gospodarowania ich zasobami, przy czym w podejmowanych decyzjach ważna jest suwerenność oraz skłonność do wywierania i
przejmowania wpływów w otoczeniu rynkowym.
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Słowa kluczowe: gospodarstwo domowe, kapitał ludzki,
konsumpcja, produkcja, rozwój społeczno-gospodarczy
Abstract:
Household as a Creator of Socio-Economic Transformations
The creative role of households in socio-economic development is discussed, resulting from the essence and nature of economic and socio-cultural functions performed by households.
Polish households played an active role in the process of systemic
transformation, by stimulating the entrepreneurship and propensity to consume. Other significant factors include the role of households in human capital development and their prudence in satisfying material requirements of existence, as well as high propensity
to consume. Household consumption boosts production and, consequently, the national economy. At the same time, the condition of
households changes, together with preferences for resource management methods, while the decision-making process is invariably
focused on sovereignty and strong inclination to influence and be
influenced by the market.
Key words: household, human capital, consumption, production, socio-economic development
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Joanna Cichorska

RZĄDOWE PROGRAMY FINANSOWANIA BUDOWNICTWA
MIESZKANIOWEGO W PROCESIE WSPIERANIA RODZIN
W POLSCE
Wstęp
Mieszkanie jest podstawą bytu człowieka.Jako jedna z elementarnych potrzeb społecznych determinuje jakość życia rodziny,
a w szczególności jej bezpieczeństwo i prawidłowy rozwój. Kolejne
rządy dostrzegając utrzymujący się stały deficyt mieszkań, tworzyły programy wspierania budownictwa mieszkaniowego, aby rozwiązaćproblemymieszkaniowe, które były wynikiemrelatywnie
niskich dochodów przeciętnej rodziny, wysokich kosztów kredytów mieszkaniowych i wysokich cen mieszkań. Celem artykułu jest
przegląd rządowych programów wspierania budownictwa mieszkaniowego. Autorka stawia w artykule hipotezę, że najbardziej
efektywną metodę poprawy sytuacji mieszkaniowej młodych, niezamożnych rodzin w Polsce, stanowią programy budowy niskoczynszowych mieszkań na wynajem. Pozwalają one na zmniejszenie deficytu mieszkaniowego i zarazem na ograniczenie szarej strefy wynajmu „z drugiej ręki”.
W celu zweryfikowania postawionej hipotezy autorka dokonuje charakterystyki rynku mieszkaniowego w Polsce, zwracając
szczególną uwagę na problem utrzymującego się deficytu mieszkań. Następnie przedstawia katalog programów rządowych i etapy
reformy budownictwa mieszkaniowego po 1989 r. W porządku
chronologicznym prezentuje zastosowane programy, rozpoczynając od systemu ulg budowlanych, programu „Rodzina na Swoim”,
przez powołanie Towarzystwa Budownictwa Społecznego, program „Mieszkanie dla Młodych” do programu „Mieszkanie Plus”.
Zwraca uwagę na ich zalety i wady. Artykuł kończy analiza zmian
na rynku mieszkaniowym i ocena stopnia dostępności mieszkań.
W artykule dokonano przeglądu aktów prawnych i raportów
dotyczących wdrożenia kolejnych programów finansowania bu-
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downictwa mieszkaniowego. Zastosowano też porównania poszczególnych programów.
1. Rynek mieszkaniowy w Polsce
Osiągnięcie idealnej równowagi na rynku mieszkaniowym
oznacza zrównanie liczby mieszkań z liczbą gospodarstw domowych. W rozwiniętych krajach Europy Zachodniej stan zbliżony do
równowagi idealnej został osiągnięty już na przełomie lat 60. i 70.
XX w. W Polsce w okresie gospodarki centralnie sterowanej występował natomiast stały deficyt mieszkań, pomimo realizacji programów rozwoju mieszkalnictwa, szczególnie w obszarze budownictwa spółdzielczego. Średni czas oczekiwania na mieszkanie wynosił wtedy kilkanaście lat1. Sytuacja ta uległa poprawie po zmianie
ustroju społecznego. Wprawdzie w początkowym okresie transformacji, tj. do roku 2002, deficyt mieszkań jeszcze się pogłębił, ale
później sytuacja mieszkaniowa znacznie się polepszyła. Na zły stan
mieszkalnictwa na początku nowego tysiąclecia złożyły się zarówno względy społeczne, a wśród nich: wzrost bezrobocia i kontrola
płac w sektorze publicznym, jak i ekonomiczne – hiperinflacja,
urynkowienie wielu dziedzin gospodarki, obniżenie dochodów
ludności itp.2.
Potrzeba poprawy sytuacji mieszkaniowej Polaków stała się
przyczyną kompleksowych reform w obszarze budownictwa mieszkaniowego. Pierwszym dokumentem programowym w tym zakresie
był wydany w 1992 r. „Nowy Ład Mieszkaniowy” i Ustawa z 1994 r.3
Zakładały one reformy czynszów i socjalnej pomocy w finansowaniu
kosztów utrzymania mieszkania (dodatki mieszkaniowe), a także
przekształcenia własnościowe w budynkach wielorodzinnych, w tym
powstanie wspólnot mieszkaniowych i prywatyzację mieszkań za1 A. Muzioł-Węcławowicz, Problemy mieszkaniowe Polaków a polska polityka
mieszkaniowa, [w:] M. Salomon, A. Muzioł-Węcławowicz (red.): Mieszkalnictwo w
Polsce. Analiza wybranych obszarów politykimieszkaniowej, Wyd. Habitat for Humanisty Poland, Warszawa 2015 r., s.22
2 M. Cesarski, Dlaczego niezbędny jest narodowy program budownictwa mieszkaniowego w Polsce – kilka argumentów, [w:] Z.Gotfalski (red.), Mieszkalnictwo w Polsce – wybrane problemy, Wyd. Dom, Warszawa 2012 r., s. 16
3 Ustawa z dnia 2.07.1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 1994. 105.0000509)
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kładowych. „Nowy Ład Mieszkaniowy” realizowany był w trzech
etapach. Zostały one przedstawione w tabeli 1.
Tabela 1. Etapy reformy budownictwa mieszkaniowego w Polsce
po 1989 r.
Okres
Cele
Realizacja
Uruchomienie mecha- Legislacja polityki miesznizmów trwałego zakaniowej rządu, nowe re1990 – 1995
spokojenia potrzeb
gulacje z zakresu gospomieszkaniowych i zadarki nieruchomościami i
pewnienie im wsparcia zagospodarowania przepublicznego, urynkostrzennego, powołanie
wienie sektora buurzędów regulujących
downictwa mieszkaprzekształcenia własnoniowego,
ściowe mieszkań spółdzielstworzenie systemoczych i zakładowych,
wych rozwiązań doty- wprowadzenie systemu
czących rozwoju
czynszów ekonomicznych,
mieszkalnictwa
powołanie banków hipotecznych
Zwiększenie podaży
Wdrażanie polityki za pomieszkań na wynajem mocą nowych narzędzi
1996 – 2007
o umiarkowanych
przyjętej polityki mieszkaczynszach, zwiększeniowej rządowych pronie efektywnego popy- gramów wspierania miesztu na zakup i remont
kalnictwa
mieszkań
Zwiększenie dostępu
Koncentracja polityki na
do własności mieszka- wsparciu dostępu do
2008 i później
nia przez wzmocnienie mieszkańwłasnościowych
zdolności kredytowej
gospodarstw domowych
Źródło: opracowanie własne na podstawie: I. Herbst, Potrzeby
mieszkaniowe w Polsce. Dostęp do mieszkania w kontekście polityki prorodzinnej, Warszawa 2013, http://www.centrumppp.pl/templates/images/Potrzeby_mieszkaniowe_w_Polsce_Dostep_d
o_mieszkania_w_kontekscie_polityki_prorodzinnej_IH.pdf, (dostęp
18.05.2017 r.) s. 6-18
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Realizacja „Nowego Ładu Mieszkaniowego”spowodowała:
 uregulowanie stosunków własnościowych we wspólnotach
własnościowych,
 wprowadzenie kontraktowego systemu oszczędzania na cele
mieszkaniowe (później z niego zrezygnowano)
 powołanie Krajowego Funduszu Mieszkaniowego (nie udało
się stworzyć państwowego banku hipotecznego i Państwowej
Agencji Mieszkaniowej),
 powstanie programu budownictwa czynszowego,
 wprowadzenie nowego prawa budowlanego,
 powstanie nowych regulacji w zakresie gospodarki nieruchomościami oraz zagospodarowania przestrzennego,
 wprowadzenie systemu zachęt w postaci ulg podatkowych.
Reformy w zakresie budownictwa wpłynęły na wzrost substancji mieszkaniowej w Polsce i w związku z tym także na lepszy
dostęp do własnego mieszkania. Pod koniec 2015 r. zasoby mieszkaniowe w Polsce liczyły ok. 14 mln. mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 1 039,1 mln m.kw. i 54 mln izbach. Liczba
mieszkań na 1000 mieszkańców wynosiła 380, co stanowiło wzrost
w stosunku do 2008 r. o 46 mieszkań4. Pomimo widocznej poprawy
Polska i tak pod względem nasycenia rynku mieszkaniowego zajmuje jedno z ostatnich miejsc wśród krajów Unii Europejskiej.5
Analiza struktury własnościowej rynku mieszkaniowego
wskazuje, że dla budownictwamieszkaniowego w Polsce charakterystyczne są następujące zjawiska:
 niski udział budownictwa komunalnego,
 niski udział społecznego budownictwa czynszowego,
 trwały, wysoki udział budownictwa indywidualnego,
 systematyczny spadek inwestycji spółdzielczych,
 systematyczny wzrost budownictwa deweloperskiego na
sprzedaż i wynajem6.

Gospodarka mieszkaniowa w 2015 r., Informacje i opracowania statystyczne,
GUS, Warszawa 2016, s. 17
5 Gospodarka mieszkaniowa w 2015 r.,… op. cit., s. 17
6 A. Musioł-Węcławowicz, Problemy mieszkaniowe … op. cit., s. 17
4
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W 2016 r. mieszkania prywatne stanowiły, wraz z zasobami w
ramach wspólnot mieszkaniowych, ponad 82% wszystkich zasobów mieszkaniowych. Drugie miejsce zajmowały spółdzielnie
mieszkaniowe wraz z własnościowymi mieszkaniami w ramach
tych spółdzielni. Na drugim biegunie uplasowały się mieszkania
czynszowe. W Polsce oficjalny rynek najmu jest więc relatywnie
niewielki7. Pozostaje jednak tzw. szara strefa obejmując wynajem
„z drugiej ręki”, czyli od osób prywatnych lub deweloperów.
Udział mieszkań lokatorskich, zakładowych i z zasobów państwowych nie przekracza łącznie 3%. (wykres 1).
Wykres 1. Struktura własnościowa zasobów mieszkaniowych w
Polsce w latach 2011-2015
100%
0%
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2012

2013

2014

2015

własność prywatna

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Gospodarka mieszkaniowa w 2015 r. Informacje i opracowania statystyczne, GUS, Warszawa
październik 2016 r., s.17

2. Ulgi w podatku dochodowym jako element polityki
mieszkaniowej państwa
Do rozwoju prywatnego budownictwa mieszkaniowego niewątpliwie przyczyniły się tworzone przez kolejne rządy państwowe plany wspierania budownictwa mieszkaniowego, a wśród nich:
 system ulg budowlanych,
 powołanie Towarzystwa Budownictwa Społecznego,
 program„Rodzina na Swoim”,
 program„Mieszkanie Dla Młodych”,
 Narodowy Program Mieszkaniowy, w tym: „Mieszkanie Plus”.
Najwcześniej wprowadzoną formą pomocy rodzinie było
opracowanie i realizacja systemu ulg podatkowych, którą objęte
M. Rubaszek, A. Czerniak, Preferencje Polaków dotyczące struktury własnościowej mieszkań: opis wyników ankiety, „Bank i Kredyt”, 48 (2) 2017, s. 197 -234
7

424

były różne formy zakupów i inwestycji na rynku budowlanym.
Łączniew latach 1992 – 2007 uruchomiono sześć systemów ulg podatkowych, które w pięciu przypadkach dotyczyły podatku dochodowego od osób fizycznych PIT, a wjednym podatku dochodowego od osób prawnych CIT. Charakterystykę stosowanych w
Polsce ulg budowlanych przedstawia tabela 2.
Tabela 2. Ulgi budowlane w podatku dochodowym w Polsce w latach
1992-2007
Rodzaj ulgi
Przedmiot
Lata
Duża ulga budowlana
w PIT
Ulga w PIT

Ulga w PIT

Ulga w CIT

Ulga odsetkowa

Mała ulga budowlanaremontowa

inwestycyjne wydatki
mieszkaniowe

1992- 2002

z tytułu praw nabytych

do 2004

wydatki na zakup gruntów pod budowę budynku mieszkalnego

1992-2001

z tytułu praw nabytych

do 2004

wydatki na czynszowe
budownictwo wielorodzinne

1992-2000

z tytułu praw nabytych

do 2003

wydatkina czynszowe
budownictwo wielorodzinne

1992-1998

z tytułu praw nabytych

do 2001

odsetki od kredytu na
inwestycje mieszkaniowe

2002-2006

z tytułu praw nabytych

do końca 2027

odpis od dochodów z
uwzględnieniem rocznych limitów

1992-1997

odpis od podatku 19%
wydatków przeznaczonych na remont lub modernizację, przy 3letnich limitach

1997-2005
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Źródło:
opracowani
własne
na
podstawie:
https://www.pitax.pl/wiedza/sytuacje-podatkowe/ulgi-mieszkaniowe-pitd/ulgi-w-ramach-praw-nabytych/ulga-budowlana/ (dostęp 25.05.2017 r.)

Do najbardziej popularnych ulg zalicza się tzw. dużą i małą
ulgę budowlaną. Duża ulga budowlana, która obowiązywała w
okresie 1992 – 2002 umożliwiała dokonanie odliczeń wydatków
poniesionych na zakup/budowę mieszkania lub domu, dokonanie
wkładu budowlanego lub mieszkaniowego w spółdzielni mieszkaniowej, nadbudowę lub rozbudowę domu, przebudowę strychu na
cele mieszkaniowe,wykończenie lokalu mieszkalnego w nowo powstałym budynku, a także na zakup działki pod budowę budynku
mieszkalnego.Wysokość ulgi zależała od roku, w którym poniesiono wydatki. Limity ulg mieściły się w granicach 15 561 zł w 1997 r.
do 35 910 zł w 2002 r. i 189 000 zł w 2003 r.8
Ze względu na sposób rozliczenia się z wydatków i obowiązek zamknięcia inwestycji w krótkim czasie duża ulga budowlana
była w zasadzie skierowana tylko do osób zamożnych. Inwestorzy
o średnich dochodach nie spełniali warunków tego instrumentu.
Nie był on więc szczególnie popularny wśród młodych rodzin.
Mała ulga budowlana, zwana też ulgą remontową przeznaczona była z kolei na zakup materiałów budowlanych, nie tylko
związanych z budową, ale także z remontem domu lub mieszkania.
Odliczeniu podlegały nawet wydatki na drobne zakupy, np. na
farby, tapety, karnisze, akcesoria łazienkowe i kuchenne, wykładziny podłogowe, okna itp.Ulga ta w okresie obowiązywania cieszyła się bardzo dużą popularnością. Co roku korzystało z niej po
kilka milionów podatników, a łączny poziom wsparcia tą drogą
wynosił średnio rocznie ok. 1,3 mld zł w latach 1993-1995, 3,7 mld
zł w latach 1996-2000 oraz 4,4 mld w latach 2001-2005. W okresie
obowiązywania małej ulgi podatkowej,na remonty i modernizacje
mieszkań i budynków przeznaczono prawie 140 mld zł. Udało się
także zahamować tendencję do spadku liczby mieszkań oddawanych do użytkowania, dzięki czemu nastąpił wzrost zasobów

8https://www.pitax.pl/wiedza/sytuacje-podatkowe/ulgi-mieszkaniowe-pit-

d/ulgi-w-ramach-praw-nabytych/ulga-budowlana/ (dostęp 25.05.2017 r.)
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mieszkaniowych9. Wadą systemu ulg podatkowych było jednak to,
że korzystali z niego przeważnie zamożni podatnicy. Dotyczyło to
w szczególności „dużej ulgi budowlanej”. Dla osób o niskich dochodach dostęp do rynku mieszkań był nadal utrudniony.
Z biegiem czasu, gdy coraz bardziej popularną formą finansowania budownictwa mieszkaniowego stawały się kredyty hipoteczne, ulgi podatkowe ewoluowały w kierunku tzw. ulgi odsetkowej polegającej na pomocy w spłacie zadłużenia kredytowego.
Ulga odsetkowa pozwalała na odliczenie od dochodu odsetek od
kredytu przeznaczonego na inwestycje mieszkaniowe. Formalnie
ulga odsetkowa obowiązywała do końca 2006 r., niemniej jednak,
na mocy przepisów przejściowych, podatników, którzy zawarli
umowę kredytową w okresie jej obowiązywania obejmuje nadal
możliwość jej rozliczania z tytułu praw nabytych, nie dłużej jednak
niż do końca 2027 r.
3. Rządowe programy dofinansowania spłaty kredytów
bankowych
Pierwsze rządowe projekty bezpośredniego dofinansowania
mieszkalnictwa dla osób młodych i wykazujących relatywnie niskie
dochody pojawiły się w Polsce w połowie lat 90. XX wieku. Przyjęły
one postać dopłat do czynszów lub kredytów na cele mieszkaniowe.
Obok systemu ulg podatkowych na rynku powstały programy:
 budowy mieszkań o niskich czynszach realizowane przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego TBS,
 „Rodzina na Swoim”RnS,
 „Mieszkanie dla Młodych”MdM,
 „Narodowy Program Mieszkaniowy”, w tym: „Mieszkanie Plus”.
Zasady współfinansowania przez państwo mieszkań na wynajem o umiarkowanych czynszachuchwalono pod koniec 1995 r10.
Głównym celem działania programu było zwiększenie dostępności
mieszkań dla osób o dochodach, które nie pozwalają na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych na zasadach rynkowych. W tym celu
tamże
Ustawa z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz.U. 1995 Nr 133 poz. 654 – tekst ujednolicony)
9

10
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powołano Towarzystwa Budownictwa Społecznego TBS.Pomoc
państwa przyjęła formę preferencyjnych kredytów dla Towarzystw
Budownictwa Społecznego i spółdzielni mieszkaniowych. Podmioty te nie mają charakteru komercyjnego, a ich cele statutowe określone są jako zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych ludności. Z
mieszkań w ramach programu TBS mogą korzystać osoby, które
nie dysponują tytułem prawnym do innego lokalu oraz posiadają
umiarkowane dochody w przeliczeniu na członka rodziny. W realizacji programu uczestniczą samorządowe władze lokalne. Początkowo finansowanie TBS odbywało się za pośrednictwem Krajowego Funduszu Mieszkaniowego Banku Gospodarstwa Krajowego, zlikwidowanego jednak w 2009 r.
Program „Rodzina na Swoim”(RnS) został wprowadzony
ustawą z 8 września 2006 r. Działał w latach 2007 – 2013, przy czym
największą popularność zdobył w okresie 2009-2012. Był skierowany do młodych osób o relatywnie niskich dochodach, a głównie do
rodziców samotnie wychowujących dzieci. Od 31 sierpnia 2011 r.
objął także osoby nie pozostające w związku małżeńskim i niewychowujące dzieci. RnS polegał na stosowaniu dopłat do oprocentowania kredytów mieszkaniowych przez okres 8 lat od podpisania
umowy kredytowej. Maksymalna wysokość dopłaty wynosiła 50%
wartości należnych odsetek. Nieruchomość zakwalifikowana do
finansowania w ramach programu MdM musiała jednak spełniać
warunki dotyczące ceny i metrażu. Powierzchnia mieszkania dla
osoby samotnej nie mogła przekraczać 50 m.kw., a dla rodzin 75
m.kw., natomiast domów (dostępnych tylko dla rodzin) 140 m. kw.
Cena za metr kwadratowy nieruchomości podawana była rokrocznie przez Bank Gospodarstwa Krajowego, który został zobowiązany przez rząd do realizacji programu wspierania budownictwa
mieszkaniowego11.
Według danych Związku Banków Polskich w ramach programu MdM do 31 grudnia 2012 r. udzielono łącznie blisko 181 768
kredytów na łączną sumę 32,967 mld zł. Średnia wartość kredytu
mieszkaniowego wynosiła 181 373,85 zł. Dla mieszkań kupowaUstawa z 8.09.2006 r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania (Dz.U. z 2006, nr 183, poz. 1354)
11
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nych na rynku pierwotnym średnia wartość kredytu wynosiła w
tym okresie 225 890,70 zł i odpowiednio dla rynku wtórnego – 154
338,45, a dla domów jednorodzinnych 198 701,67 zł.12 Dynamikę
liczby i wartości kredytów udzielonych w ramach programu MdM
przedstawiają wykresy 2 a) i b).
Wykres 2 Dynamika liczby i wartości kredytów udzielonych w ramach programu „Rodzina na Swoim” w latach 2007 – 2013
a). Liczba b). Wartość
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Źródło: Ogólnopolski raport o kredytach mieszkaniowych i cenach transakcyjnych nieruchomości 4/12, ZBP,Warszawa luty 2013, wersja skrócona, s.15

Od 1 stycznia 2014 r. program „Rodzina na Swoim” został zastąpiony programem „Mieszkanie Dla Młodych” MdM, który podobnie jak RnS, zakładał udzielanie przez banki kredytów preferencyjnych na budownictwo mieszkaniowe. Założenia obu programów były bardzo zbliżone. W MdM pomoc także polegała na
dofinansowaniu wkładu własnego w związku z zaciągnięciem kredytu na zakup mieszkania,własnościowego prawa do lokalu lub
wkładu budowlanego do spółdzielni mieszkaniowej, wnoszonego
w celu uzyskania prawa własności mieszkania. Zmieniły się natomiast limity powierzchni użytkowej. W nowym programie wynosiły one 75 m kw. dla mieszkań i 100 m.kw. dla domów. Dla osób
posiadających minimum troje dzieci limit wzrastało dpowiednio do
85 m.kw. dla mieszkań i 110 m.kw. dla domu13.
www.rodzinanaswoim.net.pl (dostęp 25.05.2017 r.)
Ustawa z 27.09.2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz. U. z 2013, poz. 1304)
12
13
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Dofinansowanie w ramach MdM dotyczy zakupu pierwszej
nieruchomości, czyli sytuacji, w której do dnia podpisania ustanowienia/przeniesienia własności nieruchomości osoba starająca się o
udział w programie nie była właścicielem ani współwłaścicielem
lokalu mieszkaniowego lub budynku jednorodzinnego. Dofinansowanie wynosi 10% dla osób bezdzietnych, 15% z jednym dzieckiem, 20% z dwójką dzieci, 30% dla trzech lub więcej dzieci. Początkowo zakup mieszkania mógł się odbyć tylko na rynku pierwotnym, potem rząd zweryfikował swoje stanowisko, dopuszczając także możliwość zakupu mieszkania „z drugiej ręki”. Miało to
zapobiec tworzeniu się enklaw mieszkań na obrzeżach miast, pogłębiających rozwarstwienie społeczne i nierówny dostęp rodzin
do infrastruktury tworzonej w centrach dużych miast (placówki
oświatowe, centra kultury, placówki służby zdrowia itp.).14
W ciągu pierwszych trzech lat od uruchomienia programu
„Mieszkanie dla Młodych” do Banku Gospodarstwa Krajowego
wpłynęło za pośrednictwem banków komercyjnych 76 167 wniosków o kredyt mieszkaniowy, z tego podpisano 74 759 umów kredytowych na łączną wartość 13,151 mld zł. Łączna kwota dofinansowania kredytów wyniosła w tym okresie 1,888 mld zł15. Liczbę i
wartość kredytów zawartych w ramach programu MdM przedstawiają wykresy 3 a) i b).
Wykres 3. Dynamika liczby i wartości kredytów udzielonych w
ramach programu„Mieszkanie dla Młodych” w latach 2014 – 2016
a). Liczba b). Wartość
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www.mdmprogram.com (dostęp 25.05.2017 r.)
Ogólnopolski raport o kredytach mieszkaniowych i cenach transakcyjnych nieruchomości 4/2016, ZBP, Warszawa luty 2017, wersja skrócona,s. 14
14
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Źródło: opracowanie własne na podstawie: Ogólnopolski raport o kredytach mieszkaniowych i cenach transakcyjnych nieruchomości 4/2014, ZBP,
Warszawa luty 2015, wersja skrócona,s. 15, Ogólnopolski raport o kredytach
mieszkaniowych i cenach transakcyjnych nieruchomości 4/2015, ZBP, Warszawa luty 2016, wersja skrócona,s. 16, Ogólnopolski raport o kredytach mieszkaniowych i cenach transakcyjnych nieruchomości 4/2016, ZBP, Warszawa
luty 2017, wersja skrócona,s. 14

Kredyty preferencyjne stanowiły średnio 14,0% liczby i 11,4%
wartości wszystkich nowych umów o kredyty mieszkaniowe podpisanych w latach 2014 – 2016.Od początku obowiązywania cieszyły się olbrzymim zainteresowaniem. Już w marcu 2015 r. Bank Gospodarstwa Krajowego zmuszony był wstrzymać przyjmowanie
wniosków na ich udzielanie, gdyż przekroczony został roczny limit
środków na dopłaty. Od marca 2015 r. przyjmowano już tylko
wnioski na dofinansowanie kredytów mieszkaniowych z puli
środków na 2016 r. Od 5 lipca 2015 r. można już było tylko składać
wnioski na dofinansowanie z puli przewidzianej na 2018 r.16
Wykres 4. Stopień wykorzystania środków na dofinansowanie kredytów mieszkaniowych w ramach programu MdM w latach 2014-2018 w %
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Źródło: Ogólnopolski raport o kredytach mieszkaniowych i cenach transakcyjnych nieruchomości 4/2016 … op. cit., s. 14

Łącznie na programy TBS, „Rodzina na Swoim” i „Mieszkanie
dla Młodych” państwo przeznaczyło w okresie 2010 – 2016 ponad
5,5 mld zł. (tabela 3).

Ogólnopolski raport o kredytach mieszkaniowych i cenach transakcyjnych nieruchomości 4/2016 … op. cit., s. 14
16
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Tabela 3. Wydatki z budżetu na wsparcie budownictwa mieszkaniowego w latach 2010-2016 w mln zł.
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
RnS
255
439
689
800
595
360
384
MdM
207
521
730
TBS
40
80
120
90
80
80
100
Źródło:Narodowy Program Mieszkaniowy, nr 115/2016 wrzesień 2016
r., Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Załącznik do Uchwały nr
115/2016 Rady Ministrów z dnia 27.09.2016 r. w sprawie przyjęcia Narodowego Programu Mieszkaniowego (Kancelaria Rady Ministrów RM111-119-16), s. 35

4. Budowa mieszkań o niskich czynszach
Problemy mieszkaniowe w Polsce wiążą się przede wszystkim z niedostateczną dostępnością mieszkań dla osób o niskich
dochodach. Część społeczeństwa jest nadal pozbawiona dostępu do
własnego lokalu, pomimo, że wskaźnik nasycenia rynku wykazuje
tendencję wzrostową. Ma na niego bowiem wpływ to, że zamożne
rodziny mają często więcej niż jedno mieszkanie.W dużych miastach za przeciętne wynagrodzenie można kupić jedynie ok. 0,5-0,6
m.kw. mieszkania17. Niezadowalającą sytuację w zakresie dostępu
dowłasnego lokalu potwierdza Indeks Dostępności MieszkaniowejM3, liczony jako różnica między dochodem rodziny a wysokością raty kredytowej. Jego wartość w latach w okresie ostatniego
dziesięciolecia przedstawia wykres 5.
Wykres 5. Indeks Dostępności Mieszkaniowej M3 w Polsce w latach
2005 - 2016
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Źródło: Ogólnopolski raport o kredytach … op. cit. s. 12
Główne problemy, cele i kierunki programu wspierania budownictwa mieszkaniowego do 2020 r., Dokument Ministra Infrastruktury i Budownictwa,
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/glowne-problemycele-i-kierunki-programu-wspierania-budownictwa.html (dostęp 4.06.2017 r.)
17
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Po wyraźnej tendencji do obniżenia indeksu w latach 20052008, nastąpiła poprawa i stopniowy wzrost jego wartości aż do
2014 r. Wpływ na tę sytuację miało wdrażanie kolejnych rządowych programów mieszkaniowych. W 2014 r. nastąpiła jednak kolejna obniżka wartości indeksu spowodowana zmianą polityki kredytowej banków, a w jej konsekwencji zwiększeniem wymagań
wobec klientów i zaostrzeniem warunków oferty kredytowej. Ta
niekorzystna tendencja trwa nadal.
Dotychczasowe programy mieszkaniowe okazały się zatem
niewystarczające. Spośród wszystkich programów realizowanych
do 2016 r. tylko budownictwo TBS dotyczyło mieszkań na wynajem
o umiarkowanych czynszach. Pozostałe programy odnosiły się do
finansowego wsparcia budowy lub zakupu nieruchomości na własność. Preferowały więc osoby zamożne i nie rozwiązywały problemów mieszkaniowych w pełni. Nadal liczne grupy społeczne
mają więc znacznie ograniczony dostęp do mieszkania. Przyczyną
tego zjawiska jest nie tylko brak środków finansowych na spłatę rat
kredytowych, ale także wadliwe umowy o pracę (tzw. umowy
śmieciowe). Osoby w takiej sytuacji skazane są na bardzo kosztowny wynajem „z drugiej ręki”, gdyż nie spełniają warunków wymaganej przez banki zdolności kredytowej. Zadeklarowane cele reformy osiągnięto zatem jedynie fragmentarycznie, tym bardziej, że
po likwidacji w 2009 r. Krajowego Funduszu Mieszkaniowego zabrakło instytucji wspierającej potrzeby mieszkaniowe osób o niskich dochodach. Sytuacji nie poprawia nieracjonalna najczęściej
gospodarka zasobami komunalnymi i lokalami socjalnymi. Wsparcie rynku mieszkań na wynajem w latach 2010-2015 można uznać
za symboliczne18.
W 2016 rząd zapowiedział uruchomienie od 2017 r. nowego
programu mieszkaniowego dla rodzin „Mieszkanie Plus”. W programie tym powrócił do idei niskoczynszowego budownictwa na
wynajem. Celem programu jest radykalna poprawa zaspokojenia
potrzeb mieszkaniowych polskich rodzin. Tworząc nowe rozwiązania rząd wziął pod uwagę, że wiele osób nie spełnia warunków
Uchwała nr 115/2016 Rady Ministrów z dnia 27.09.2016 r. w sprawie przyjęcia Narodowego Programu Mieszkaniowego (Kancelaria Rady Ministrów RM111-119-16), s. 35
18
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ubiegania się o kredyt bankowy ze względu na wspomniany wyżej
brak stałej umowy o pracę lub niskie zarobki nie pozwalające na
osiągnięcie minimalnego progu zdolności kredytowej i/lub wymagalnego minimalnego wkładu własnego19.
„Mieszkanie Plus” opiera się na trzech filarach, do których należą:
 Indywidualne Konta Mieszkaniowe IKM,
 wsparcie budownictwa społecznego oraz spółdzielczego,
 Narodowy Fundusz Mieszkaniowy odpowiedzialny za rozporządzanie gruntami przekazanymi przez Skarb Państwa.
Indywidualne Konta Mieszkaniowe będą instrumentem zachęcającym do oszczędzania środków na zakup lub remont mieszkania. Projekt przewiduje możliwość ich zakładania już od 2018 r.
w bankach lub SKOK-ach. Oszczędności zgromadzone na IKM będzie można przeznaczyćna cele związane z:
 Uzyskaniem własności mieszkania/domu jednorodzinnego
(np. zakup mieszkania lub domu na rynku pierwotnym lub wtórnym,
budowa domu we własnym zakresie, zakup działki budowlanej,
 Uzyskaniem samodzielnego lokalu mieszkalnego/domu
jednorodzinnego na wynajem lub spółdzielczego lokatorskiego (np.
wpłata partycypacji w kosztach budowy mieszkania realizowanego
przez towarzystwo budownictwa społecznego, wkład mieszkaniowy wnoszony w celu uzyskania lokatorskiego spółdzielczego
prawa do lokalu mieszkalnego,
 poprawą obecnego standardu zamieszkiwania (np. przebudowa, rozbudowa, nadbudowa, wykończenie, remont, modernizacja domu lub lokalu mieszkalnego)20.
W ramach IKM mają ponadto działać dwa dodatkowe instrumenty wsparcia: zwolnienie części dochodów odsetkowych z
podatku od dochodów kapitałowych oraz premie za oszczędzanie
zwiększające saldo oszczędności w przypadku osób spełniających
określone kryteria dochodowe i rodzinne. Przewiduje się, że instrumenty te będą dostępne od 2019 r. po wygaśnięciu większości
Preferencyjny kredyt BGK wrzesień 2016 r., Ministerstwo Infrastruktury i
Budownictwa, Załącznik do Uchwały nr 115/2016) … op. cit.
20 Indywidualne Konta Mieszkaniowe. Mieszkanie Plus, Polski Związek Firm Deweloperskich, 26.01.2017, http://pzfd.pl/indywidualne-konta-mieszkaniowe-2/
(dostęp 5.06.2017 r.)
19
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zobowiązań wynikających z realizacji programu MdM. Przewidywane na wypłatę premii kwoty wynoszą odpowiednio:
 200 mln zł w 2019 r.,
 400 mln zł w 2020 r.,
 600 mln zł w 2021 r.,
 800 mln zł w 2022 r.,
 1 mld zł począwszy od 2023 r21.
Program„Mieszkanie Plus” promuje tanie budownictwo społeczne i spółdzielcze. W założeniach koszt budowy lokalu nie powinien przekroczyć kwoty 2-3 tys. zł/m.kw. Program opiera się
głównie na tanim wynajmie. Czynsz miesięczny będzie wynosił ok.
10-24 zł/m.kw. Osoby, które nie będą miały zaległości w płatnościach, po ustalonym okresie (ok. 15 -30 lat) będą mogły wykupić
użytkowane lokale na preferencyjnych warunkach i przejąć je na
własność. Według przewidywań Ministra Infrastruktury i Budownictwa, budowa pierwszych tanich mieszkań rozpocznie się w 2018
r., a pierwsi uczestnicy programu będą mogli zamieszkać w nowych mieszkaniach w połowie 2019 r.22
Utrzymanie niskich czynszów mieszkań w programie
„Mieszkanie Plus” będzie możliwe dzięki przekazaniu działek pod
budowę z zasobów Skarbu Państwa. Grunty pod mieszkania przekażą m.in. Agencja Mienia Wojskowego, PKP oraz Poczta Polska.
Wcześniej powstaną regulujące to przepisy. Zapisy na mieszkania
rozpoczęły się w II kwartale 2017 r.23 Na początku 2017 r. Bank Gospodarstwa Krajowego wybrał 20 potencjalnych lokalizacji pod budowę domów mieszkalnych na gruntach PKP m.in. w Warszawie,
Poznaniu, Toruniu i Łowiczu. Na gruntach Poczty Polskiej planuje
się natomiast wybudowanie ok. 1300 – 1800 mieszkań24.

tamże
Program Mieszkanie Plus, www.mieszkanieplus.org.pl (dostęp 4.06.207 r.)
23 https://narodowyprogram.pl/narodowy-programmieszkaniowy/mieszkanie-plus/(dostęp 4.06.207 r.)
24 PKP przekaże grunty pod Mieszkania Plus. Wybrano 20 lokalizacji, „Gazeta
Olsztyńska”, 9.02.2017, http://gazetaolsztynska.pl/417045,PKP-przekazegrunty-pod-Mieszkania-Plus-Wybrano-20-lokalizacji.html#axzz4jVY4cWSJ;
Mieszkania plus po nowemu? Do 1,8 tys. mieszkań może powstać na gruntach Poczty
Polskiej, dziennik.pl, (dostęp 24.06.2017),
21
22
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Na projekt „Mieszkanie Plus” Bank Gospodarstwa Krajowego
Nieruchomości przeznaczył ok. 4,5 mld zł. po 450 mln zł w dziesięciu rocznych edycjach. Łącznie do 2018 r. przewiduje się wybudowanie w tym systemie ok 13 tys. mieszkań na wynajem25. Prognozę
liczby mieszkań i kwoty dofinansowania Programu „Mieszkanie
Plus” przedstawia tabela 4.
Tabela 4. Projekcja liczby mieszkań i wydatków budżetowych na
społeczne budownictwo czynszowe
Program społeczLata
nego budownic2017
2018
Od 2019*
twa czynszowego
Wydatki budżetowe na realizację programu w mln zł
Ogółem
150
12,8
6 730,4
Na budownictwo komunalne
150
3 500
Na mieszkania czynszowe o niskim
2 500
czynszu
Na preferencyjny kredyt BGK
0
12,8
730,4
Liczba mieszkań, zakwalifikowanych w danym okresie do finansowania w ramach programu (w tys.)
Ogółem
7
13
179
Na budownictwo komunalne
4
5
85,5
Na mieszkania czynszowe o niskim
5
72,5
czynszu
Na preferencyjny kredyt BGK
3
3
21
*łącznie do kwoty/liczby
Źródło: Narodowy Program Mieszkaniowy, nr 115/2016 wrzesień 2016
… op. cit., s. 74

Zakończenie
Budownictwo wielorodzinne w Polsce jest zdominowane
przez deweloperski system mieszkań na sprzedaż. Taki stan spowodował, że pomimo dynamicznego wzrostu liczby nowych
mieszkań oddawanych do użytkowania, nadal potrzeby mieszkahttp://nieruchomosci.dziennik.pl/news/artykuly/550584,mieszkania-plusgrunt-poczta-polska-rynek-nieruchomosci-budowa.html (dostęp 4.06.207 r.)
25 Wsparcie społecznego budownictwa czynszowego, BGK,
https://www.bgk.pl/fundusze-i-programy/programy/wsparcie-spolecznegobudownictwa-czynszowego/ (dostęp 4.06.207 r.)
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niowe uboższych rodzin nie zostały zaspokojone. Kolejne rządy
starały się ten problem rozwiązać, tworząc programy wspierania
budownictwa mieszkaniowego. Najnowszy z nich wprowadza
działania dwutorowe: wykorzystanie dofinansowania do kredytów
mieszkaniowych zaciąganych na budownictwo własnościowe oraz
z drugiej strony wspieranie mieszkań na wynajem charakteryzujących się niskimi czynszami.
Realizacja Narodowego Programu Mieszkaniowego zakłada
nie tylko udzielenie przez państwo wsparcia finansowego, ale i
zmianę przepisów upraszczającą dostęp do mieszkania własnego,
bądź na wynajem. Trwają prace nad nowym Kodeksem Budowlanym i uproszczeniem dokumentów dotyczących warunków technicznych budynków. Szczególną uwagę rząd poświęca budownictwu na wynajem dedykowanemu uboższym rodzinom.Zdaniem
rządu jest to najbardziej efektywny sposób dochodzenia do własnego mieszkania dla niezamożnych rodzin. Analiza danych historycznych oraz projekcji rynku mieszkaniowego w przyszłości potwierdzają to stanowisko. Dzięki zapewnieniu niskich czynszówpowinna zwiększyć się efektywność zaspokajania potrzeb mieszkaniowych oraz bezpieczeństwo i ochrona najemców.
Streszczenie:
Mieszkanie jako niezbędny warunek prawidłowego rozwoju
gospodarstw domowych jest jednym z istotnych elementów prowadzonych przez rząd programów wspierania rodzin. Po dokonaniu transformacji ustrojowej opracowano i wdrożono w życie kilka
planów rządowej pomocy w zakupie lub budowie mieszkań i domów. Miały one różny charakter: od ulg w podatku dochodowym,
przez dopłaty do kredytów mieszkaniowych, do pomocy w finansowaniu niskoczynszowego budownictwa społecznego. Większość
z programów adresowanych była do ludzi młodych, a pomoc miała
okresowy charakter. Pomimo, że ich realizacja nie była wolna od
błędów, wszystkie przyczyniły się do poprawy sytuacji rodziny na
rynku mieszkaniowym, co należy uznać za ich największą wartość.
Słowa klucze: hipoteczne kredyty mieszkaniowe, rządowe
programy finansowania budownictwa mieszkaniowego, pomoc
rodzinie
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Abstract:
Apartment as a prerequisite for the proper development of
household is one of the most important elements of the government
family support programs. After the transformation of the system,
several government plans were implemented to assist in the purchase or housing construction. They had different character: from
income tax relief, through subsidies to housing loans, to aid in financing low-cost social housing. Most of the programs was addressed to young people, and the help itself was periodic. Although
their implementation was not error-free, they all contributed to improve the family situation in the housing market, what should be
considered as their greatest value.
Key words: mortgage housing loans, Government housing
finance programs, help the (for) family
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Aleksandra Sobczyk-Kubiak

RODZINA WOBEC UZALEŻNIENIA
Wstęp
Uzależnienie to wielki problem, jednostkowy, rodzinny i społeczny. To choroba duszy, psychiki i ciała, stan, w którym osoba
doświadczająca uzależnienia traci pod wpływem substancji kontrolę nad swoim życiem i swoimi emocjami. Potrzebuje substancji, by
modyfikować swoje stany psychiczne i regulować emocje. Uzależnienie oddziałuje na wielu płaszczyznach, zarówno na jednostkę
jak i na rodzinę, w której ten problem występuje1. Gdy wystąpi w
rodzinie, niesie wysokie ryzyko powstania sytuacji kryzysowej2.
Wpływ uzależnienia na jednostkę
Aby odpowiedzieć sobie na pytanie o wpływie, jaki uzależnienie wywiera na jednostkę, trzeba najpierw powiedzieć, co to jest
uzależnienie i czym się różni od stanu nie będącego uzależnieniem.
W literaturze tematu wyróżnia się trzy podstawowe grupy uzależnień, sklasyfikowane na podstawie efektu, jaki wywołują u osoby
zażywającej (lub podejmującej działania). Są to:
 uzależnienia oparte na pobudzaniu – do tej grupy należą
hazard, zażywanie pobudzających narkotyków (np. amfetaminę
czy kokainę), uzależnienie od seksu czy uzależnienie od ryzyka.
 uzależnienia oparte na uśmierzaniu – tu zaliczymy picie
alkoholu, kompulsywne objadanie się, zażywanie narkotyków lub
leków znieczulających (morfina, heroina)
 uzależnienia oparte na fantazjowaniu – w tej grupie
występuje głównie zażywanie środków psychodelicznych i
halucynogennych3.

1 Choroba

o różnych obliczach, Świat Problemów, nr 7-8, 2002
W. Badura-Madej, Wybrane zagadnienia interwencji kryzysowe, poradnik dla pracowników socjalnych, Katowice 1999
3 P. Carnes, Od nałogu do miłości. Jak wyzwolić się z uzależnienia od seksu i odnaleźć prawdziwe uczucie. Poznań 2001, s.86-87.
2
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W niniejszym artykule autor odniesie się do uzależnienia od
alkoholu, jako najlepiej opisanego i przebadanego uzależnienia, ale
również jako modelu, do którego odnoszono w późniejszych opracowaniach modele uzależnień od innych substancji czy czynności.
Uzależnienie od alkoholu zatem, przytaczając definicję za Międzynarodową klasyfikacją chorób, urazów i przyczyn zgonów z 1983
roku to: „stan zmian psychicznych i zwykle także somatycznych,
spowodowany używaniem alkoholu, charakteryzujący się określonymi reakcjami behawioralnymi i innymi, które z reguły obejmują
skłonność do stałego lub okresowego używania alkoholu w celu
doznania jego efektów psychicznych, a czasem także - aby uniknąć
złego samopoczucia wynikającego z braku alkoholu; może wystąpić wzrost tolerancji (...)”4.
Uzależniona jednostka odczuwa przymus picia, nawet za cenę
postępującego samozniszczenia. Odczuwa głód alkoholowy w sytuacji, gdy alkoholu zabraknie i ten głód warunkuje występowanie
wewnętrznego przymusu, skłaniającego do podejmowania różnych, często niemoralnych, działań mających na celu zdobycie
upragnionej substancji. To zjawisko upośledza w znacznym stopniu zdolność uzależnionego do samokontroli w sprawie picia, co –
w zaawansowanej postaci – prowadzi do degeneracji wszystkich
możliwych dziedzin życia: od somatycznej, poprzez uczuciową i
zawodową, aż do konfliktów z prawem włącznie5.
Na płaszczyźnie somatycznej skutki nałogowego picia mogą
się objawić w postaci wielu chorób i zaburzeń. Pierwszym z ich
może być ogólne wyniszczenie organizmu i anemia, związane z
tym, że osoba uzależniona często zaniedbuje odżywianie się na
rzecz spożywania alkoholu. Kolejnym objawem mogą być rozmaite
dolegliwości ze strony układu pokarmowego, od biegunek, zgagi
czy refluksu aż po marskość wątroby. Dolegliwości dotyczą także
układu sercowo-naczyniowego (kardiomiopatia alkoholowa, nadciśnienie tętnicze), układu odpornościowego, rozrodczego (zabuMiędzynarodowa klasyfikacja chorób, urazów i przyczyn zgonów, 1983, str. 34
J. Mellibruda, 2002, Psychologiczna koncepcja mechanizmów uzależnienia
[w:] http://www.psychologia.edu.pl/czytelnia/52-alkoholizm-inarkomania/643-psycho-bio-spoleczna-koncepcja-uzaleznienia-odalkoholu.html dostęp na dzień 7.06.2017
4
5
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rzenia erekcji, u kobiet zaburzenia menstruacji), układu kostnego
(podwyższone ryzyko osteoporozy), nerwowego – zwłaszcza zaburzenia poznawcze czy zespoły chorobowe związane ze spożywaniem alkoholu, takie jak zespół Otella czy zespół Korsakowa, otępienie alkoholowe, psychoza alkoholowa czy depresja alkoholowa.
Nadużywanie alkoholu oznacza również podwyższone ryzyko zachorowania na choroby nowotworowe, min. trzustki, wątroby,
gardła, jelita grubego, przełyku6. Należy pamiętać, że wszystkie
zdrowotne problemy osoby uzależnionej oraz długotrwałe picie
powodujące nieobecności w pracy to problemy dotyczące całej rodziny i odbijające się na wszystkich członkach. Generują nastroje i
atmosferę w rodzinie, wpływają na jej finanse oraz na stopień zaspokojenia potrzeb pozostałych jej członków. Do objawów somatycznych dochodzą objawy psychologiczne i behawioralne. Osoba,
której życie wyznaczają okresy picia i niepicia alkoholu nie jest w
stanie funkcjonować w ramach wyznaczanych przez zwyczajne
życie, obowiązki domowe itd. W sytuacji, gdy górę bierze głód alkoholowy osoba uzależniona jest rozdrażniona, nie może skoncentrować się na niczym, co nie jest alkoholem, odczuwa narastające
napięcie, które ukoić może tylko potężna dawka napojów wysokoprocentowych. W tym czasie może być (i najczęściej jest) agresywna dla swoich najbliższych, szuka w nich powodów swojego picia.
Po okresie zapicia natomiast, oprócz ulgi spowodowanej rozładowaniem wewnętrznego napięcia, osoba uzależniona najczęściej odczuwa poczucie winy z powodu swojego zapicia. Obiecuje poprawę, kaja się przed rodziną, stara się wynagrodzić swoje poprzednie
zachowanie – aż do następnego zapicia. Rodzina jest zdezorientowana. Przechodzi od nadziei spowodowanej obietnicami uzależnionego – do rozczarowania, złości, bezsilności, żalu w momencie
zapijania i ciągów alkoholowych.
Jerzy Mellibruda wyróżnił następujące psychologiczne mechanizmy uzależnienia:
 Mechanizm nałogowej regulacji emocji – długotrwałe picie

http://www.poradnikzdrowie.pl/psychologia/nalogi/skutkinaduzywania-alkoholu-odwracalne-i-nieodwracalne-zmiany-w_44590.html dostęp na dzień 7.06.2017
6
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alkoholu upośledza sferę emocji osoby uzależnionej, ponieważ
dynamika procesów emocjonalnych ściśle wiąże się z
odczuwaniem wewnętrznego przymusu picia. Osoba uzależniona,
przeżywając różne stany emocjonalne – przyjemne bądź nie –
doświadcza ich jako narastającej chęci napicia się. Podstawowym
motywem działania staje się więc dążenie do zredukowania tego
napięcia, a wewnętrzny przymus napicia się odczuwany jest jako
cierpienie i ból. Nic zatem dziwnego w dążeniu do uśmierzenia
bólu. Początkowo picie alkoholu wiąże się więc z odczuciami
przyjemnymi – przyjemne pobudzenie, odczucie ulgi, ustanie
przykrych doznań. To tworzy pokusę, aby ponownie przeżyć ową
przyjemność. Jednak z czasem, gdy dominują przykre odczucia
spowodowane brakiem alkoholu dominującą motywacją nie jest
odczucie przyjemności, a pozbycie się bólu i odczucie ulgi. To
pragnienie jest tak silne, że deformuje procesu poznawcze osoby
uzależnionej, która coraz bardziej traci kontakt z rzeczywistością, a
co za tym idzie – osłabia możliwości realnego, zewnętrznego
wpływu na zachowanie uzależnionego (np. ze strony najbliższej
rodziny). Z czasem i z postępem degeneracji osobowości
różnorodność odczuwanych emocji również słabnie i ograniczają
się one do doznań związanych z alkoholem7.
 Mechanizm iluzji i zaprzeczania – ponieważ dla osoby
uzależnionej najważniejszym zadaniem jest wywoływanie u siebie
poczucia ulgi aby uniknąć cierpienia spowodowanego
wewnętrznym przymusem picia, najlepiej byłoby nie dostrzegać,
że oprócz przynoszenia ulgi nałogowe picie przynosi również
olbrzymie szkody i spustoszenia w życiu uzależnionego. Gdy
uzależniony dostrzega te negatywne aspekty – gwałtownie spada
jego poczucie własnej wartości, podejmowane nieudane próby
zaprzestania picia również go nie budują. Powyższy mechanizm
służy zatem temu, aby podtrzymać złudne przekonania o własnej
sprawczości i kontroli nad nałogiem i własnym życiem. Osoby
uzależnione postrzegają rzeczywistość zniekształconą, co pozwala
im trwać w iluzji o nieponoszeniu dotkliwych strat związanych z
nałogiem. Obniża to zdolność do myślenia racjonalnego i
7 J.
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Mellibruda, Psychologiczne mechanizmy.... ibidem

logicznego, obniża kontakt z rzeczywistością, wzmacnia natomiast
mechanizmy myślenia magicznego. Przejawy mechanizmu iluzji i
zaprzeczania są następujące:
1. proste zaprzeczanie – zaprzeczanie oczywistym faktom,
mimo, że fałsz jest widoczny dla każdego (np. pijany twierdzi: nic
nie piłem), zaprzeczać może samemu piciu lub faktom świadczącym
o uzależnieniu, zaprzeczać można również kompromitującym
zachowaniom czy nieprzyjemnym konsekwencjom picia;
2. minimalizowanie – pomniejszanie wagi problemów
(wszyscy piją), konsekwencji picia (nic się nie stało),
bagatelizowanie niewłaściwych zachowań (nie nawrzeszczałem na
dzieci, tylko zwróciłem uwagę, nie rzuciłem w żonę zupą tylko mi talerz z
ręki wypadł, takie problemy to nie problemy, żeby wszyscy mieli tylko
takie problemy z mężem toby było dobrze na świecie);
3. obwinianie – szukanie winnych przymusowi picia,
obarczanie odpowiedzialnością za własne postępowanie innych –
żona jest taka irytująca, tylko się czepia, szef mnie skrzywdził
nawet święty by nie wytrzymał, gdyby moje dzieci się dobrze
uczyły nie musiałbym pić, a tak mam tyle stresów w domu że
muszę (zawsze ktoś inny jest winien że uzależniony poszedł się
napić);
4. racjonalizowanie – podawanie sobie i innym logicznych i
racjonalnych uzasadnień dla konieczności picia (np. lekarz mi
powiedział że nie mogę przestać pić bo wtedy podnosi mi się
ciśnienie, po alkoholu mam lepsze krążenie, lepiej mi się oddycha
bo mi się naczynia rozszerzają, nic bym w pracy nie załatwił bo
wszystko się opiera o bufet);
5. intelektualizowanie – osoba uzależniona przejawia wiedzę
o uzależnieniu, ale nie odnosi jej do siebie, jednak potrafi zauważyć
problem u innych oraz wygłasza słuszne i prawdziwe refleksje,
sprawia tym samym wrażenie rozsądnego i będącego w stanie
rozpoznać realny problem;
6. odwracanie uwagi – zmiana tematu rozmowy lub
znajdowanie sztucznego problemu aby odsunąć uwagę od samego
siebie, np. gdy spotyka się z wyrzutami że znów przyszedł pijany
oskarża żonę o podbieranie pieniędzy z portfela;
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7. fantazjowanie – nierealne wyobrażenia na temat własnego
spożywania alkoholu: piję jak wszyscy, mogę przerwać picie kiedy
zechcę tylko na razie nie mam ochoty, wypiję tylko jednego i pójdę
do domu;
8. koloryzowanie wspomnień – wspominanie tylko
pozytywnych i przyjemnych sytuacji związanych ze spożyciem
alkoholu, podkreślanie wspaniałości tych chwil, a pomijanie szkód
i dolegliwości, np. wdawanie się w bijatykę czy torsje;
9. marzeniowe planowanie – tworzenie nierealistycznych
wizji o swoim niepiciu, nie uwzględniających realnej sytuacji i
utraty kontroli, fantazjowanie np. o tym że przestanę pić jak się
dzieci wyprowadzą.
Nałogowe zasady myślenia o sobie i świecie:
10. to nie ja – np. to nie ja piłem, to nie zdemolowałem pokój itd.;
11. to nie dlatego – to nie przez alkohol zostałem zwolniony z
pracy, na pewno szef mnie nie lubił;
12. to nie tak było – zaprzeczanie faktom wbrew
rzeczywistości;
13. tym razem na pewno się uda – powtarzanie tego samego
schematu postępowania licząc na inny efekt końcowy, np.
regularne chodzenie z kolegami po pracy „na jednego”, licząc że
tym razem rzeczywiście uda się skończyć tylko na jednym;
14. od jutra będzie zupełnie inaczej – wiara w magiczną
zmianę sytuacji, bez konieczności podejmowania działań;
15. oni są do mnie uprzedzeni – obwinianie innych za
nietolerancyjne podejście, nie dostrzeganie tego, że otoczenie
zmienia swoje nastawienie w konsekwencji zachowań osoby
uzależnionej;
16. niewygodne fakty znikają, gdy się o nich nie myśli – nie
trzeba rozwiązywać problemów, można o nich zapomnieć;
17. wystarczy mocno chcieć- koncentrowanie się osoby
uzależnionej na chceniu, zamiast na podejmowaniu działań i w
przypadku niepowodzenia postawa „przecież tak bardzo chciałem
tylko mi się nie udało”;
18. jakoś to będzie – przeczekiwanie trudności i
problemów,czekanie aż „samo zniknie”;
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19. co się stało, to się nie odstanie – osoba uzależniona nie
poczuwa się do tego, aby naprawiać wyrządzone przez siebie
szkody, czeka aż inni zapomną bądź uznają za niebyłe8.
Pozostał do omówienia jeszcze jeden mechanizm: mechanizm
rozproszonego „ja”. Omówione wcześniej mechanizmy wpływają
na sposób myślenia i emocje osoby uzależnionej. Z jednej strony
odczuwanie ulgi jest po spożyciu alkoholu jest bardzo pożądanym
i atrakcyjnym efektem, z drugiej strony utrudnione jest realne zobaczenie szkód wyrządzanych przez nałóg. Destrukcja uzależnienia sięga jednak znacznie głębiej. Trzeci mechanizm powstaje w
obrazie samego siebie osoby uzależnionej, poczucia jego tożsamości, wartości osobistej oraz poczucia moralności i sensu swojego
życia. Częste stany upojenia alkoholowego sprawiają, że obraz „ja”
jest u osoby uzależnionej rozmyty. Ponadto wielokrotne powtarzanie tego „rozmycia” sprawia, że struktura „ja”, czyli wiedza o tym
kim jestem i jaki/jaka jestem, zostaje osłabiona i następuje dezintegracja w granicach tej struktury. Ponieważ doświadczenia alkoholowe w uzależnieniu są ekstremalne, struktura „ja” nauczyła się
funkcjonowania na dwóch przeciwległych biegunach, a tożsamość
ulega przekształceniom w zależności od trzeźwości osoby uzależnionej. Pod wpływem alkoholu nałogowiec doznaje przypływu
własnej mocy i sprawczości, poprawia swoje samopoczucie, wierzy
w to, że kontroluje swoje zachowania i swoje życie. Jednak po wytrzeźwieniu wracają nieprzyjemne odczucia, poczucie winy, bezsilności, własnej niemocy, poczucie braku sensu w życiu i brak poczucia własnej wartości. Jak już zostało wspomniane, ponieważ
osoba uzależniona ma tendencje do przeżywania nieprzyjemnych
odczuć jako głód alkoholowy, narasta pragnienie picia i ucieczki w
upojenie, które przyniesie ulgę i utratę świadomości. Te wahania
tożsamości sprawiają, że osoba uzależniona ma trudności w określeniu granic siebie, ma utrudniony kontakt z samym sobą, swoimi
prawdziwymi odczuciami czy wartościami. Zapewne z tego
względu mechanizm rozdwajania „ja” nie tylko jest poważnym
problemem osobistym dla uzależnionego, ale również bierze udział
w regulacji zachowań związanych z moralnością i wartościami
8

ibidem
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osobistymi. Osoby uzależnione bardzo często maja problemy z
przestrzeganiem własnych kodeksów moralnych, co wprowadza w
ich poczucie tożsamości dodatkowy zamęt. Odpowiedzią na to
może być tzw. „duma alkoholika” i opieranie się rodzinie namawiającej do leczenia, ten opór może być uznawany za jedyny przejaw sprawowania kontroli nad własnym życiem, jedyny obszar,
który jeszcze zależy od uzależnionego. Niestety takie postępowanie
prowadzi do dalszego wyniszczania siebie i swojej rodziny9.
Wpływ uzależnienia na rodzinę
Tak szczegółowe omówienie procesów zachodzących w ciele i
psychice osoby uzależnionej jest konieczne, aby zrozumieć, co
przeżywają jego (lub jej) bliscy. Z jednej strony doświadczają
wszystkich negatywnych skutków fizycznej strony nadmiernego
picia, czyli po prostu smrodu, nieprzyjemnego wyglądu, braku
kontroli nad zwieraczami czy torsji. Widzą ukochaną osobę w stanie upodlenia. Z drugiej strony osoba ta nie wydaje się dostrzegać
problemu, zaprzecza faktom, składa obietnice bez pokrycia i wydaje się, że naprawdę nie uważa, żeby działo się coś złego. Co więcej,
o zaistniałą sytuację obwinia rodzinę. Wielokrotnie obiecuje zaprzestanie picia, ale nie dotrzymuje słowa. Pogarsza się status rodziny i wzrastają napięcia, jest coraz więcej sytuacji trudnych i kryzysowych, a uzależniony dalej nie widzi powodu, aby cokolwiek
zmieniać. Bliskim wydaje się, że zmiana leży w granicach możliwości uzależnionego, tylko on z jakiegoś powodu nie chce jej podjąć.
To prowadzi do narastania frustracji i dramatycznych zmian w
każdym z członków rodziny. Rodzina nie może zignorować pijącego, ani tego, czego w związku z tym doświadcza. Pojawia się poczucie niepewności, zachwiania bezpieczeństwa, złość, bezsilność10.
Ponieważ procesy związane z pogłębianiem się uzależnienia
zachodzą powoli, rodzina również stopniowo przystosowuje się do
sytuacji. W. Sztander omawia szczegółowo fazy przystosowania do
życia w rodzinie z problemem uzależnienia od alkoholu:
 faza 1 – to okresy sporadycznego nadużywania alkoholu,
9

ibidem
W. Sztander, Problemy alkoholowe a rodzina. Służba Zdrowia, 51-56, 2002
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współmałżonek osoby uzależnionej podejmuje interwencje, jednak
na tym etapie wszyscy zaprzeczają pojawieniu się problemu,
wytłumaczenia dla ekscesów osoby pijącej szukają w przyczynach
zewnętrznych lub w sobie;
 faza 2 – incydenty alkoholowe pojawiają się coraz częściej,
rodzina koncentruje się na ukryciu problemu przed najbliższym
otoczeniem i na jak najszybszym wyrównaniu szkód, w centrum
podejmowanych działań jest podejmowanie starań, by odciągnąć
uzależnionego od alkoholu. Rodzina chroni pijącego przed
skutkami jego picia, rozwija swój własny system kontrolowania
osoby pijącej i jej picia, wzrastają napięcia, pogarszają się relacje
między członkami rodziny;
 faza 3 – zmęczenie rodziny, która zaczyna rozumieć, że nie
da rady kontrolować picia osoby uzależnionej. Okresy rezygnacji z
kontroli przeplatają się z okresami, kiedy podejmowane są jeszcze
próby sprawowania kontroli, pojawiają się zaburzenia u dzieci –
kłopoty z nauką, snem, dolegliwości psychosomatyczne. Mogą się
utrwalać negatywne wzorce przystosowania, takie jak agresja,
manipulowanie otoczeniem czy wycofywanie się z życia
społecznego. Rodzina przeżywa chaos i dezorganizację;
 faza 4 – to faza, w której współmałżonek uzależnionego
przejmuje całkowicie kierowanie rodziną i odpowiedzialność za
nią. Zmieniają się emocje w rodzinie, wściekłość przechodzi w
litość i opiekuńczość. Pozwala to rodzinie lepiej zorganizować się
w obliczu nowej sytuacji oraz wyciszyć emocje;
 faza 5 – następuje separacja z pijącym członkiem rodziny,
rodzina się reorganizuje. Jest szansa dla rodziny na odbudowanie i
przywrócenie zdrowych mechanizmów funkcjonowania;
 faza 6 – jeśli pijący żyje, podjął leczenie, zachowuje
abstynencję może znów być włączony do rodziny. To szansa na
uzdrowienie więzi oraz osobiste, wybaczenie krzywd i rozwój
osobisty i duchowy każdego z członków, być może podjęcie
nowych ról, np. bycia dziadkami dla wnuków i nowa płaszczyzna
nawiązywania więzi rodzinnych11.

11

ibidem
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Uzależnienie jednego z członków zmienia cały system i sposób funkcjonowania rodziny, która nie może prawidłowo zabezpieczyć swoich potrzeb i interesów, skupiając się nadmiernie na
osobie nadużywającej. Wywiera wpływ również na każdego z jej
członków. Małżonkowie osób uzależnionych (w polskich realiach
najczęściej żony), podejmując próby sprawowania kontroli nad piciem partnera często współuzależniają się – czyli uzależniają się od
pijącego partnera12. Dzieje się tak dlatego, że przez wiele lat funkcjonują w warunkach nieustannej deprywacji emocjonalnej, zaprzeczaniu swoim uczuciom, potrzebom, w poczuciu krzywdy i niesprawiedliwości. Często dotyka je przemoc której sprawcami są
uzależnieni, nikt im nie dziękuje za to, że ze wszystkich sił starają
się zachować w całości rodzinę. Współczesne koncepcje rozpatrują
zjawisko współuzależnienia w kategoriach zaburzenia adaptacyjnego, które rozwija się w wyniku dzielenia życia z osobą uzależnioną13. Osoby współuzależnione przejmują odpowiedzialność za
trzeźwość uzależnionego, przejmują jego obowiązki oraz biorą na
siebie całą odpowiedzialność za rodzinę. Czują ciągły niepokój,
ponieważ misja kontrolowania nałogowca jest skazana na niepowodzenie, a za niepowodzenia obarczają siebie. To prowadzi do
silnego stresu i wyczerpania. Paradoksalnie, uzależniony jest tym
bardziej bezradny i tym mniej odpowiedzialny, im bardziej odpowiedzialny i kontrolujący jest współuzależniony małżonek14.
Sytuacja rodzinna nie jest obojętna również dla dzieci, które
także wykształcają swoje mechanizmy radzenia sobie z sytuacja
oraz funkcjonowania w rodzinie. Ponieważ doświadczają na co
dzień wielkiej niepewności, stresu, strachu, wstydu, złości i żalu,
rozczarowania pijącym rodzicem oraz często poczucia niewystarczającego wsparcia od rodzica niepijącego, narażone są na liczne
deficyty emocjonalne i poznawcze. Są niepewne siebie, nie nauczyły się konfrontować z własnymi odczuciami, również one narażone

L. Cierpiałkowska, Alkoholizm. Małżeństwo w procesie zdrowienia. Poznań, 1997
B. Będkowska-Kapała, J. Ryniak., Współuzależnienie jako zaburzenie adaptacji.
Terapia uzależnienia i współuzależnienia, nr 6, 11-15, 2008
14 M. Ryś, Rodzinne uwarunkowania psychospołecznego funkcjonowania Dorosłych
Dzieci Alkoholików. Warszawa 2008
12
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są na deprywację emocjonalną15. Często mają negatywny obraz siebie, gdyż ich rodzina funkcjonuje według zasad: „nie mów”, „nie
ufaj”, „nie czuj”16. W rodzinie dotkniętej uzależnieniem dzieci
przyjmują następujące role, pomagające przetrwać w tej kryzysowej sytuacji oraz zachować strukturę rodziny jak najdłużej:
 Dziecko-bohater. Jest odpowiedzialny, dobrze się uczy,
kiedy trzeba przejmuje obowiązki rodziców, np. opiekuje się
młodszym rodzeństwem. Czuje się odpowiedzialny za rodzinę i
jest jej wizytówką na zewnątrz, sygnałem, że wszystko jest w
rodzinie dobrze. Rezygnuje z własnych potrzeb, odnosi sukcesy,
jest perfekcjonistą. Tłumi swoje uczucia i potrzeby, potrzebuje
aprobaty otoczenia, często czuje się gorszy od innych. Jako dorosły
ma skłonności do zachowań kompulsywnych17.
 Dziecko-maskotka. Bierze na siebie zadanie obniżenia napięć
rodzinnych i kojenie nerwów rodziców. Jest zawsze wesołe,
uśmiechnięte, żartuje. Narażone na wykorzystanie seksualne. Uczy
się zaprzeczać swoim uczuciom i maskować śmiechem lęk i stres.
Nikt nie traktuje go serio i czasem samo przestaje traktować siebie
serio. Ma niskie poczucie własnej wartości, jest zagubione, boi się
bliskości. Zabiega o uwagę i uznanie, złości się gdy go nie dostaje18.
 Dziecko-kozioł ofiarny. Sprawia kłopoty, jest kiepskim
uczniem, buntuje się przeciwko pijącemu rodzicowi. Swoim
zachowaniem odwraca uwagę od głównego problemu, jednak stara
się zakomunikować że coś jest w rodzinie nie tak. Spotyka się
jednak z dezaprobatą zarówno rodziny jak i otoczenia. Czuje złość
na uzależnionego i rodzinę, jednak radzi sobie z nią w
destrukcyjny sposób. Postrzega świat jako wrogi i nieprzyjazny19.
 Dziecko we mgle. Izoluje się od rodziny, a potem w
ibidem
H. Kalkowski, Współuzależnienie oraz fazy przystosowania się do życia w rodzinie z problemem alkoholowym. Wokół Uzależnień, Fides Et Ratio, 4 (8), str. 29-37, 2011
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dorosłym życiu – od innych ludzi. Jego sposobem na przetrwanie
jest samotność, odbierane jako dziwne. Czasem ucieka w jakąś
pasję a czasem w chorobę. Nie wierzy w siebie, jest bierne, ma
problemy ze współpracą w grupie. Czuje się samotne,
nieszczęśliwe i przerażone20.
Podsumowanie
W rodzinie, która dotknął problem uzależnienia od alkoholu
nie ma ludzi szczęśliwych, każdy przeżywa i doświadcza straty
czegoś bardzo ważnego, każdy zmaga się z negatywnymi uczuciami, lękiem, wstydem, bezsilnością. Każdy radzi sobie z tą sytuacja na swój sposób. Nałogowiec za pomocą alkoholu, jego małżonek za pomocą nadkontroli i nadodpowiedzialności, dzieci podejmując określone role-zachowania. Aby rodzina dała sobie radę z
tak wielkim problemem potrzebna jest terapia przede wszystkim
osoby uzależnionej. Lecz aby życie rodzinne wróciło na odpowiednie tory, niezbędna jest również terapia pozostałych jej członków.
Tylko głęboka i rzetelna praca nad sobą, w razie potrzeby izolowanie się od pijącej osoby i ochrona własnych zasobów pozwoli przeciwstawić się destrukcji, jaka w rodzinie z problemem uzależnienia
jest – bez żadnej interwencji i zmiany zachowań – nieunikniona.
Streszczenie:
Uzależnienie jednego z członków rodziny jest ogromnym wyzwaniem dla wszystkich. Ma duży potencjał kryzysowy. Rodzina
powoli uczy się funkcjonować inaczej, a uzależnienie staje się centrum działań wszystkich i powodem wielkich zmian w komunikacji, funkcjonalności rodziny, jej bezpieczeństwie oraz stabilizacji
finansowej. Osoba uzależniona doznaje szeregu zmian somatycznych i psychologicznych, min. wykształca mechanizmy osobowościowe, mające poradzić sobie z problemem. Zmienia się również
funkcjonowanie małżonka osoby uzależnionej, który to przejmuje
na siebie całość odpowiedzialności za funkcjonowanie rodziny oraz
picie partnera. Również dzieci wykształcają mechanizmy radzenia
sobie z nałogiem rodzica i funkcjonowania w rodzinie dotkniętej
20 ibidem
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przez nałóg. Wszyscy doświadczają zarówno deficytów jak i negatywnych emocji: złości, żalu, wstydu, bezsilności. Ponieważ rodzina funkcjonuje jako system, po pewnym czasie funkcje wszystkich
jej uczestników stabilizują się. Rozpoczęcie leczenia uzależnienia
jest nadzieją na zmianę ale również czynnikiem zaburzającym
strukturę rodziny. Podjęcie przez osobę uzależnioną leczenia oraz
próby zachowania abstynencji również może być wydarzeniem,
które wywołuje kryzys w rodzinie. Oznacza bowiem zupełnie nowe problemy, z którymi musi sobie poradzić rodzina.
Słowa klucze: uzależnienie od alkoholu, rodzina, DDA,
współuzależnienie
Abstract:
Family to addiction
The addiction one of the family members is a big challenge for
everyone. It has a lot of potential to crisis. Family is learning slowly
functionating differently, addictions become center of action everybody and the reason why comunication, family functionality, safety
and financial stabilization are worst. Addicted person experience
series of psychological and somatic changes for example it create
personality mechanisms which could deal with problems. It also
change funkction of addictions spouse who is responsible for functioning family and drinking his partner. Childrens also create mechanisms deal with their parent is addiction. Everybody experience
deficits and negative emotion: anger, regret, shame, helplessness,
weakness. Because family is funkctionas as a system, after time
functions every members is stabilized. Starting treatmentis a hope
for change, but also the reason which family structure is disturbed.
Initiation of treatment by a dependent is hoped for a change. Take
the addict treatment and try to maintain abstinence can also be an
event causing a crisis in the family. It generates completely new
problems with which the family has to cope with.
Key words: alcohol addiction, family, DDA, co-dependence
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Karolina Zdziechowska-Dzierzgwa

DOROSŁE DZIECI ALKOHOLIKÓW –
UWARUNKOWANIA RODZINNE
Wprowadzenie w tematykę rodziny
Rodzina jest podstawową komórką społeczną, w której człowiek przychodzi na świat, rozwija się, żyje i umiera. Jest pierwszą i
jedną z ważniejszych, jeśli nie najważniejszą z grup społecznych.
Problematyką rodziny zajmował się już Arystoteles. Uważał on
rodzinę za narzędzie uspołecznienia jednostki, przygotowania jej
do życia w społeczeństwie.
Papież Jan Paweł II w Liście do Rodzin w taki sposób charakteryzuje rodzinę: „Pośród wielu dróg rodzina jest drogą pierwszą i z
wielu względów najważniejszą. Jest drogą powszechną, pozostając za każdym razem drogą szczególną, jedyną i niepowtarzalną, tak jak niepowtarzalny jest każdy człowiek. Rodzina jest tą drogą, od której nie może on się
odłączyć. Wszak normalnie każdy z nas w rodzinie przychodzi na świat,
można więc powiedzieć, że rodzinie zawdzięcza sam fakt bycia człowiekiem. A jeśli w tym przyjściu na świat oraz we wchodzeniu w świat człowiekowi brakuje rodziny, to jest to zawsze wyłom i brak nad wyraz niepokojący i bolesny, który potem ciąży na całym życiu”1. Ważnym dokumentem poświęconym rodzinie jest Karta Praw Rodziny. Dokument ten określa rodzinę naturalny związek, posiadający niezbywalne prawa. Jest ona pierwotną i niezależną od państwa wspólnotą „życia i miłości”. Zbudowana jest na małżeństwie, nierozerwalnym związku mężczyzny i kobiety, zawartym dobrowolnie i
otwartym na przekazywanie życia.
Socjologia rodziny podkreśla, że rodzina jest podstawową
grupą społeczną. Zbigniew Tyszka uznaje, że najwcześniejszą formą współżycia mężczyzny i kobiety była mała rodzina monogamiczna2. Władysław Majkowski z kolei podaje, że rodzina jest
przykładem grupy małej, pierwotnej, z całym bogactwem interakcji, jakie w niej mają miejsce. Jednocześnie jest instytucją, spełniają1
2

Jan Paweł II, List do Rodzin Gratissimam sane, nr 2
Z. Tyszka, Z metodologii badań socjologicznych nad rodziną, Poznań 1991
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cą funkcję prokreacji, socjalizacji i funkcję miłości. Poza tym rodzina, jest najstarszym i chronologicznie pierwszym środowiskiem
życia człowieka3. Zygmunt Bauman w swojej definicji rodziny,
określa rodzinę jako taką grupę społeczną, która jest aprobowanym
społecznie sposobem trwałego współżycia. Osoby te zamieszkują
pod wspólnym dachem i współpracują ze sobą w ramach społecznie uznanego podziału ról i obowiązków małżeńsko – rodzinnych.
Jednym z najistotniejszych przedmiotów tej regulacji jest rodzenie i
wychowywanie potomstwa4. Według Jana Szczepańskiego rodzina
jest grupą złożoną z osób, połączonych stosunkiem małżeńskim i
rodzicielskim. Członkowie rodziny żyją wspólnie, pod jednym dachem, tworząc jedno gospodarstwo domowe, obejmujące nawet
kilka pokoleń5. Zbigniew Zaborowski uznaje rodzinę za naturalną
grupę, opartą na związkach krwi, adopcji, małżeństwa6.
Warto przedstawić także systemowe ujęcie rodziny. Wywodzi
się ona z teorii systemów zasadniczych, za twórcę której uznaje się
Ludwiga von Bertalanffy’ego, austriackiego biologa i filozofa. Bertalanffy uznał, że systemy to struktury, składające się z powiązanych elementów. Jeszcze wcześniej, bo już w starożytności, Arystoteles używał greckiego pojęcia systema, które w dosłownym tłumaczeniu oznaczało złożoną rzecz i głosił, że całość nie jest tym samym,
co suma jej części.
W ujęciu systemowym, jakie stosuje współczesna psychologia,
traktuje się rodzinę w kategoriach złożonej struktury, która składa
się ze wzajemnie zależnych od siebie grup osób charakteryzujących
się posiadaniem podobnych wspomnień dotyczących przeszłości,
obecnością więzi emocjonalnej oraz występowaniem interakcji w
obrębie poszczególnych członków rodziny i całej grupy jako całości7. Ogólna teoria systemów definiuje system „jako zbiór elementów
3 W. Majkowski, Czynniki dezintegracji współczesnej rodziny polskiej. Studium socjologiczne, Kraków 1997
4 Z. Bauman, Socjologia rodziny. Wyd. PWN, Warszawa 1969
5 J. Szczepański, Elementarne pojęcia socjologii, Wyd. PTP, Warszawa 1970
6 Z. Zaborowski, O rodzinie. Rodzina jako grupa społeczno – wychowawcza, Wyd.
NK, Warszawa 1980
7 M. Plopa, Psychologia rodziny. Teoria i badania, Oficyna Wydawnicza Impuls,
Kraków 2005
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występujących we wzajemnym powiązaniu wobec siebie i wobec otoczenia”8. Sharon Wegscheider – Cruse uznaje system za „jednostkę
funkcjonalną”9. Według niej systemy rodzinne charakteryzują się
następującymi cechami: istnieją w jakimś celu; są tworzone przez
ludzi; są uporządkowane; dla podtrzymania swoich funkcji wymagają pewnego rodzaju energii (uczuć, rozumu).
Tadeusz Tomaszewski, twórca teorii czynności, zdefiniował
system jako „zbiór elementów, powiązanych między sobą w taki sposób,
że stanowią one całość zdolną do funkcjonowania w określony sposób”10.
Dariusz Krok przedstawia systemowe ujęcie rodziny, traktując rodzinę jako zorganizowana całość, gdzie podkreśla się jej całościowość i porządek – system rodziny funkcjonuje jako zorganizowana całość, która składa się z niezależnych elementów, systemów,
które obejmują zarówno osoby jak i relacje pomiędzy poszczególnymi osobami. Wyraźnie podkreśla się, że subsystemy w rodzinie
są zorganizowane w hierarchiczną strukturę, określającą zależność
władzy wśród członków danej rodziny. W obrębie systemu rodzinnego istnieje asymetryczność interakcji w relacjach rodzice –
dzieci, co wynika z ogólnych zasad rozwojowych, takich jak wiek
rodziców, ich doświadczenia, większej wiedzy. System rodzinny
charakteryzuje się adaptacyjną samoorganizacją w znaczeniu
umożliwienia rodzinie funkcjonowania w momencie pojawienia się
nowych okoliczności. Cyrkularna przyczynowość, którą podkreśla
się w ujęciu systemowym, jest cechą rodziny wskazującą na to, iż
każdy element lub system wewnątrz rodziny zarówno wpływa jak
i znajduje się pod wpływem innych elementów. Zmiana w jednym
elemencie rodziny, w jednym systemie rodziny prowadzi do zmian
w innych elementach, systemach rodziny11.

B. E. Robinson, J. L. Rhoden, Pomoc psychologiczna dla dzieci alkoholików, Wyd.
PARPA, Warszawa 2003
9 S. Wegscheider-Cruse, C. Higby, T. Klontz, A. Rainey, Rekonstrukcja rodziny,
Wyd. IPZiT, Warszawa 2000
10 T. Tomaszewski, Psychologia, Wyd. PWN, Warszawa 1977
11 D. Krok (red), Systemowe ujęcie rodziny w badaniach dobrostanu psychicznego jej
członków, w: Krok D., Landw, Opole 2010
8
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Maria Braun-Gałkowska, aby w pełni scharakteryzować koncepcję systemową rodziny, wprowadza pojęcia: całościowość, cyrkularność, ekwifinalizm i ekwipotencjalizm12.
Całościowość rozumiana w znaczeniu, że rodzina jako system
jest czymś więcej niż tylko sumą części. W ten sposób rodzina jako
grupa, system ujawnia pewne właściwości, których nie znajdziemy
w poszczególnych jej członkach, jeśli będziemy rozważać je oddzielnie. Owa całość to nie dodawanie poszczególnych elementów,
ale przede wszystkim ich „wzajemny układ”, stanowiący integralną i
spójną strukturę. Cyrkularność rozumiana w znaczeniu sposobu, w
jaki dokonują się interakcje. Mają one przyczynowość kołową, cyrkularną bez wyraźnie zaznaczonego początku i końca. Reakcje nie
są linearne, ale właśnie kołowe, cyrkularne. Ekwifinalizm rozumiany w znaczeniu, że różne przyczyny mogą wywołać takie same
skutki. Ekwipotencjalizm rozumiany w znaczeniu, że te same przyczyny, sytuacje wyjściowe mogą doprowadzić do zupełnie różnych
skutków, podobne sytuacje startowe mogą mieć zupełnie różne
wyniki.
Rodzina alkoholowa jako przykład rodziny dysfunkcyjnej
Rodzina alkoholowa, to taka rodzina, w której jeden z jej
członków pije alkohol w sposób nadmierny, niekontrolowany, nie
może przestać, brakuje mu kontroli picia. W sposób destrukcyjny
picie jednego z członków rodziny wpływa na pozostałych członków rodziny. Alkoholizm ojca, czy matki staje się punktem odniesienia do wszystkiego co dzieje się w rodzinie, do wszystkich przeżyć i procesów występujących w rodzinie
Rodzina ma ogromny wpływ na rozwój dzieci, które się w
niej wychowują. Jest istotnym miejscem, w którym tworzy się pozycja dziecka w świecie. Wegscheider- Cruse, za C. Parson przytacza wyniki amerykańskich badań z lat siedemdziesiątych XX wieku, z których wynika, że dzieci z rodzin alkoholowych w porównaniu z dziećmi z innych rodzin dysfunkcyjnych13:
M. Braun-Gałkowska, Psychologiczna analiza systemów rodzinnych osób zadowolonych i niezadowolonych z małżeństwa, Wyd. TNKUL, Lublin 1992
13 S. Wegscheider–Cruse, Nowa szansa. Nadzieja dla rodziny alkoholowej, Wyd.
IPZiT, Warszawa 2000
12
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- trzy razy częściej były umieszczane w domach dziecka (31%
w porównaniu z 11%);
- dwa razy częściej, w wieku poniżej 16 roku życia, zawierały
małżeństwa (6% - 3%);
- częściej notowane były jako nieletni przestępcy (50% - 31%);
- dwa razy częściej występowały u nich zaburzenia psychiczne (21% - 11%);
- niektóre z nich podejmowały próby samobójcze, czego nie
zaobserwowano w grupie kontrolnej (7% - 10%);
Dysfunkcjonalność rodziny wpływa niekorzystnie na rozwój
dzieci. Doznają one wielu fizycznych i emocjonalnych szkód. Zła
atmosfera wychowawcza powoduje wiele urazów w psychice
dziecka. Amerykańska badaczka S. Wegscheider, zajmując się
dziećmi z rodzin alkoholowych, wyodrębnia cztery główne modele
takich ról14:
1) Bohater Rodziny: (ang. Hero) najczęściej rolę tę przyjmuje
najstarsze dziecko w rodzinie lub jedynak. Ze wszystkich ról jakie
w rodzinach dysfunkcyjnych podejmują dzieci to właśnie rola Bohatera jest najbardziej zdeterminowana przez kolejność urodzenia.
Bohater zachowuje się nad wyraz dorośle i odpowiedzialnie, obowiązki, które bierze na siebie często przekraczają jego możliwości,
stara się przejąć obowiązki „nie radzącego” sobie rodzica, dokonuje
tego kosztem własnych potrzeb. Bohater chce, aby rodzina była z
niego dumna, stara się być najlepszy we wszystkim co robi. Jest
najlepszy wewnątrz rodziny, a także jest dumą rodziny na zewnątrz. Chce robić wszystko jak najlepiej, stawia przed sobą cele,
często nie do zrealizowania.
2) Kozioł Ofiarny: (ang. Scapegoat) zwykle drugie dziecko w
rodzinie. Przeciwieństwo Bohatera, stoi w opozycji do Bohatera,
robi wszystko na odwrót. Jest to tzw. „wyrzutek rodzinny”; często
stwarza kłopoty i problemy wychowawcze. Mimo tego jest to rola
niezwykle potrzebna w rodzinie alkoholowej, gdyż zachowanie
Kozła odwraca uwagę członków rodziny od największego problemu tej rodziny, czyli alkoholizmu jednego z jej członków. Rodzina
ma na kogo zrzucić winę za problemy w niej panujące, niestety wi14

Tamże,
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na nie jest zrzucana na głównego winowajcę, czyli na Uzależnionego, ale właśnie na Kozła Ofiarnego.
3) Stracone Dziecko: (ang. Lost Child) rolę tę przyjmuje najczęściej któreś z środkowych dzieci. Jego strategia to wycofywanie się z
życia rodzinnego, izolacja i unikanie wszelkiej konfrontacji. Stracone
dziecko jest samotne i zamknięte, ucieka w świat marzeń, jest nieśmiałe trudne do zauważenia, znamionuje je postawa wyuczonej bezradności. Z tego powodu Stracone dziecko, jest też często określane
mianem Dziecka we mgle, czy Niewidzialnego dziecka.
4) Maskotka rodziny: (ang. Mascot, Clown) rolę tę przyjmuje
zazwyczaj najmłodsze dziecko w rodzinie. Już od małego nabiera
przekonania, że kiedy się popisuje, wszyscy w rodzinie są zadowoleni. Rodzice wręcz chwalą i nagradzają jej zachowanie. Podczas
wygłupów Maskotka rozładowuje negatywną energię i skupia na
sobie uwagę całej rodziny. Swoim zachowaniem rozładowuje rodzinne napięcia i troski. W taki sam sposób także zachowuje się w
szkole, staje się komikiem klasowym i duszą towarzystwa. Swój ból
i rozpacz ukrywa pod nieznikającym z twarzy uśmiechem. To są
jednak tylko pozory
Wanda Sztander15, wykorzystując klasyfikację Claudii Black,
wyróżnia następujące role społeczne pełnione przez dzieci wychowujące się w rodzinie alkoholowej:
1) Dziecko odpowiedzialne, tożsame z Bohaterem Rodziny,
pełni rolę dorosłego, odpowiada za całą rodzinę, często określane
jest mianem dziecka nadodpowiedzialnego.
2) Dziecko dostosowujące się, dobry obserwator, szybko
przystosowuje się do każdej sytuacji panującej w rodzinie, zmienia
swój sposób myślenia i postępowania do aktualnych wymogów
rodziny i sytuacji rodzinnej.
3) Dziecko łagodzące sytuację, tożsame z Maskotką Rodziny,
przez swoje zachowanie rozładowuje sytuacje konfliktowe w rodzinie, łagodzi napięciani problemy związane z piciem.

15
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W. Sztander, Poza kontrolą, Wyd. PARAPA, Warszawa 1994

Syndrom FAS (Fetal Alcohol Syndrome)
Z nadużywaniem alkoholu w ciąży związany jest syndrom
FAS – Fetal Alcohol Syndrome (płodowy zespół alkoholowy). Jest
rezultatem spożywania przez ciężarną matkę alkoholu. Cząsteczki
alkoholu, przedostając się z organizmu matki przez łożysko do organizmu dziecka, mają bardzo negatywny wpływ na wszystkie
rozwijające się komórki i narządy rozwijającego się dziecka. Zaburzenia te wyrażać się mogą opóźnieniami umysłowymi i dysfunkcjami mózgu. FAS aby został zdiagnozowany, musi spełniać cztery
kryteria diagnostyczne:
opóźniony wzrost, niska waga, zmniejszony obwód głowy
(przed urodzeniem i po urodzeniu);
 stałe uszkodzenie mózgu (jego skutkiem są zaburzenia neurologiczne, opóźniony rozwój, opóźnienia intelektualne, zaburzenia zachowania, uwagi i pamięci);
 charakterystyczne rysy twarzy (małe, szeroko rozstawione
oczodoły, krótki nos, płaska środkowa część twarzoczaszki, wąska
górna warga, mała szczęka);
 spożywanie przez matkę alkoholu w okresie ciąży.
Współuzależnienie w rodzinie alkoholowej
Każdy kto styka się w swoim życiu z alkoholikiem, styka się
także z jego chorobą. W rodzinie alkoholowej cała rodzina jest
współuzależniona. Oczywiście dzieci są uzależnione tylko biernie.
One nie mają przecież żadnego wyboru, nie mogą tak po prostu
odejść, mogą tylko wcielić się w rolę i dalej tkwić chorym systemie.
Głównym współuzależnionym jest niepijący współmałżonek.
Współuzależnienie to pojęcie trudne do określenia. A. Wobiz
wyjaśnia je w następujący sposób: „to choroba lub zespół zaburzeń o
podłożu psychicznym. W jej wyniku życie emocjonalne ulega degradacji, a
wola praktycznie przestaje działać. Traci się zdolność do utrzymywania
zdrowych relacji z drugą osobą, opartych na partnerstwie i poszanowaniu,
a także zdolność do prawidłowego rozpoznawania współodpowiedzialności
za jakość swego związku, jak również pełnej odpowiedzialności za siebie,
swoje uczucia, myśli, reakcje i zachowania. (...). Współuzależnienie jest
procesem ciągłym, postępującym, zmierzającym do psychicznego i fizycz-
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nego wyniszczenia organizmu, w stadium końcowym prowadzącym nawet
do poważnych chorób psychicznych, czasem nawet do śmierci”16.
Typowymi symptomami współuzależnienia są: obsesyjna
nadopiekuńczość, nadodpowiedzialność i ciągłe pomaganie, poczucie winy i beznadziejności, niskie poczucie własnej wartości,
ciągła złość, niepokój, kłamstwa, nadmierna koncentracja na innych
kosztem zaniedbywania siebie17.
Badania nad Dorosłymi Dziećmi Alkoholików
Wiek XX zaczął uważać alkoholizm za chorobę. Bezpośrednio
na zmianę postaw wpłynął ruch Anonimowych Alkoholików.
Wspólnota AA powstała w 1935 roku z inicjatywy dwóch alkoholików, którzy chcieli przestać pić. Ważną siłą było założenie ośrodka
badań naukowych nad alkoholizmem – Yale Center of AlcoholStudies. Dopiero wtedy uznano, iż alkoholizm jest chorobą, a uzależnionych trzeba leczyć, zaproponować pomoc w procesie zdrowienia. W połowie lat czterdziestych zaczęły powstawać Kluby Rodzinne (Family Clubs), mające wśród swoich członków kogoś z
problemem alkoholowym. Wkrótce zmieniono nazwę na Rodzinne
Grupy Al – Anon. W 1954 roku została zarejestrowano Zarząd
Główny, zaś w 1961 roku odbył się pierwszy światowy Zjazd Al –
Anon. W 1957 roku założono grupę Alateen, przeznaczoną dla nastolatków, wywodzących się z rodzin alkoholowych. Założycielem
był nastoletni chłopiec, którego ojciec uczestniczył w spotkaniach
grup AA, a matka była członkinią Al – Anon (grupy wsparcia mającej wśród swoich członków kogoś z problemem alkoholowym).
W 1973 roku opublikowano pierwszą książkę tej grupy – „Alateen –
Nadzieja dla dzieci alkoholików”. W 1967 roku w Kalifornii grupa
uczestników Alateen, którzy przestali być już nastolatkami, utworzyła nową grupę – Nadzieja dla Dorosłych Dzieci Alkoholików
(Hope for Adult Children of Alcoholics). Później powstała grupa o
nazwie Pokolenie (Generation). Wspólnota Dorosłych Dzieci Alko-

A. Wobiz, Współuzależnienie w rodzinie alkoholowej, Wyd. Akuracik, Warszawa 2001
17 Por. M. Beattie., Koniec współuzależnienia, Poznań 1994 i Woititz J. G., Małżeństwo na lodzie, Wyd. IPZiT, Warszawa 1994
16
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holików pod koniec lat dziewięćdziesiątych liczyła w Stanach
Zjednoczonych 1500 grup18.
Sławomir Ślaski podaje, że pierwsze badania naukowe dotyczące problematyki dzieci wychowujących się w rodzinach alkoholowych opublikował M. Cork w pracy z 1969 r.„The Forgotten Children: a Studyof Children with Alcoholic Parents” (Zapomniane dzieci:
studia nad dziećmi mającymi rodziców uzależnionych od alkoholu
– tłum. własne). Cork zwrócił uwagę na problemy psychologiczne
dzieci alkoholików (lęk, niepokój, apatia). Ślaski zwraca też uwagę
na badania Woititz (1983) oraz Clair, Genett (1987), które wskazywały na problemy interpersonalne, neurotyczność, słabą koncentrację uwagi.
W 1979 roku Newsweek opublikował reportaże Claudii Black,
Stefanii Brown, Sharon Wegscheider na temat DDA. Dzięki temu
problemy dorosłych dzieci alkoholików zostały przedstawione
światu i wzbudziły zainteresowanie terapeutów i psychologów.
W 1983 roku Thomas W. Perrin opublikował wspólne cechy
dorosłych, którzy wychowywali się w rodzinach dysfunkcyjnych.
Takie same cechy przypisuje się dorosłym dzieciom alkoholików19.
Na terenie Polski na problemy Dorosłych Dzieci Alkoholików
zwrócił Andrzej Święcicki w 1969 roku. Wykonane przez niego
pionierskie na terenie Polski badania wykazały, że DDA mają braki
w wykształceniu, często wykonywały zawody robotnicze, najniżej
opłacane. Dużo częściej się rozwodziły, a także w małym stopniu
korzystały z dóbr kultury (kino, teatr, muzeum).Kolejne badania
dotyczące dzieci wychowujących się w rodzinach alkoholowych
przeprowadziły: Lepalczyk, Pielkowa (1973) oraz Irena Obuchowska (1974). Obuchowska sugerowała, że „używanie alkoholu przez
rodziców trzeba traktować jako jeden ze stresorów środowiska rodzinnego,
który nie musi odgrywać wiodącej roli w wychowaniu dzieci”20.Pierwsze
Tłum. własne ze strony internetowej,
http://files.adultchildren.org/uploads/all/translations/all/Early_History_ENUS_A4.pdf, dostęp w dniu: 04.05.2017
19 S. Wegscheider-Cruse, Nowa szansa nadzieja dla rodziny alkoholowej, Wyd.
IPZ, Warszawa 2000
20 S. Ślaski, Psychologiczne problemy dzieci wychowujących się w rodzinach z problemem alkoholowym – aktualny stan badań, Studia Psychologica, 5(2004)
18
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polskie grupy DDA zaczęły powstawać w połowie lat osiemdziesiątych. Jaki pierwszy o problemach Dorosłych Dzieci Alkoholików
zaczął mówić Jerzy Mellibruda. W świetle danych Państwowej
Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2000 roku
było w Polsce 88 grup DDA.
Funkcjonowanie psychospołeczne DDA
Badacze problemów psychologicznych występujących u Dorosłych Dzieci Alkoholików dzielą owe problemy na dwie kategorie21:
- uwewnętrznienie (obejmujące zaburzenia typu lęk i depresja, DDA charakteryzują się wysokim poziomem lęku i depresji);
- uzewnętrznienie(obejmuje zachowania takie jak bunt, łamanie reguł, agresywność, brak uwagi, impulsywność).
Literatura kliniczna wymienia trzy kategorie cech osobowości,
które charakteryzują populację Dorosłych Dzieci Alkoholików22:
- neurotyzm i negatywna emocjonalność, przede wszystkim
przejawiająca się jako tendencja do przeżywania negatywnych stanów emocjonalnych, doświadczenie poczucia winy, czy niezwykłej
wrażliwości na krytykę oraz bardzo niska samoocena;
- impulsywność i rozhamowanie, dążenie do poszukiwania
doznań, agresywność;
- ekstrawersja, zdolność do działań społecznych, towarzyskość, uspołecznienie, niezwykła energia i skłonność do dominacji.
Badania Instytutu Psychologii Zdrowia nad populacją DDA
dotyczyły także poczucia koherencji. Dorosłe Dzieci Alkoholików
cechuje bardzo niskie poczucie koherencji. Jest na zbliżonym poziomie do pacjentów psychiatrycznych, z depresją i nerwicą. Po
terapii poczucie koherencji u DDA wzrasta ( z poziomu 111,2 do
poziomu 125,4). Najniższy wymiar u DDA osiąga poczucie sensowności, nieco wyżej jest poczucie zrozumiałości, na najwyższym
poziomie jest poczucie zaradności, jednak składowe te wypadają
słabiej u DDA niż u innych grup społecznych.
Badania Instytutu Psychologii Zdrowia potwierdzają, iż u Dorosłych Dzieci Alkoholików występuje bardzo duże nasilenie cech
S. Nikodemska, Funkcjonowanie psychospołeczne DDA przed i po terapii, Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia, 6/2002
22 Tamże
21
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psychopatologicznych23. Bogusław Włodawiec i Sabina Nikodemska analizując wyniki badań przeprowadzonych przez Instytut
Psychologii Zdrowia przedstawiają następujące wnioski:
1) Populację Dorosłych Dzieci Alkoholików charakteryzuje
istotnie większe nasilenie objawów psychopatologicznych niż populację ogólną.
2) Dorosłe Dzieci Alkoholików, w porównaniu z innymi grupami, w najwyższym stopniu odczuwały dyskomfort wynikający z
doświadczanych dolegliwości cielesnych (somatyzacja).
3) Dorosłe Dzieci Alkoholików, w porównaniu z innymi grupami, w najwyższym stopniu przejawiała zachowania charakterystyczne dla klinicznego zespołu natręctw.
4) Dorosłe Dzieci Alkoholików, w porównaniu z innymi grupami, w najwyższym stopniu charakteryzowała nadwrażliwość
interpersonalna, poczucie niższości, a także silny niepokój w relacjach interpersonalnych, wynikający z negatywnych oczekiwań,
dotyczących tych kontaktów. W porównaniu z innymi osobami
DDA przejawiały najsilniejszą tendencję do samodeprecjacji, interpersonalnej nieadekwatności.
5) Dorosłe Dzieci Alkoholików, w porównaniu z innymi grupami, w najwyższym stopniu przejawiały symptomy, składające się
na kliniczny zespół depresyjny (częste zmiany nastrojów, stany
wycofania z aktywności życiowej, poczucie beznadziejności, bezradności i niemocy, myśli samobójcze).
6) Dorosłe Dzieci Alkoholików, w porównaniu z innymi grupami, najsilniej odczuwały niepokój, napięcie, nerwowość, uogólniony lęk, ataki paniki, poczucie dysocjacji.
7) Dorosłe Dzieci Alkoholików, w porównaniu z innymi grupami, przejawiały najwyższy poziom wrogości, irytacji, rozdrażnienia, niekontrolowanych wybuchów złości i gniewu, impulsywnych zachowań.
8) Dorosłe Dzieci Alkoholików, w porównaniu z innymi grupami, miały najsilniejszą tendencję do myślenia projekcyjnego, podejrzliwości, egocentryzmu, iluzji, urojeń, omamów.
B. Włodawiec, Czy są bardziej zaburzone? Świat Problemów 10/1997
http://www.psychologia.edu.pl/czytelnia/62-wiat-problemow/632-czy-sabardziej-zaburzone.html, dostęp w dniu: 04/05/2017
23
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9) Nieco rzadziej, wyżej byli alkoholicy mężczyźni i alkoholiczki kobiety, Dorosłe Dzieci Alkoholików przeżywały napady
fobii, zwłaszcza agorafobii oraz fobii społecznych.
Badania Konstantinosa Tsirigotisa i Wojciecha Gruszczyńskiego24 pokazują, że wśród osób leczonych psychiatrycznie w ramach otwartego lecznictwa zaburzeń lękowych i nadużywania
substancji psychoaktywnych, aż 40 % to Dorosłe Dzieci Alkoholików. W obu leczonych grupach DDA byli młodsi, z głębszym uzależnieniem i w młodszym wieku mieli pierwszy kontakt z lecznictwem psychiatrycznym niż pozostali pacjenci. Wśród nich na zaburzenia lękowe cierpiało więcej kobiet DDA niż mężczyzn.
Skłonności DDA do nadużywania substancji psychoaktywnych
W utrwalaniu się choroby alkoholowej główną rolę przypisuje
się dwóm głównym czynnikom: genom i środowisku. Niektórzy
badacze wyróżniają jeszcze trzeci: osobowość. Rodzina alkoholowa
poza przykrym bagażem negatywnych doświadczeń emocjonalnych i psychicznych, może przekazać swoim dzieciom niejako w
genach skłonności do nadużywania np. alkoholu. Według badaczy,
np. Tsirigotis, Gruszczyński25, uzależnienie od alkoholu jest czterokrotnie bardziej prawdopodobne u dzieci rodziców od niego uzależnionych. Prawidłowość ta występuje również wtedy, gdy biologiczne potomstwo osób uzależnionych zostaje adoptowane przez
rodziny nieuzależnione. Zaś u dzieci, z nieuzależnionych rodzin,
trafiających do adopcji do rodzin uzależnionych, nie zaobserwowano, częstszego niż u ogółu populacji, uzależnienia od alkoholu.
Uzależnienie to wynika więc z biologicznych, genetycznych skłonności, nie zaś z pobudek środowiskowych. W Stanach Zjednoczonych przeprowadzono badania podłużne, zapoczątkowane w latach trzydziestych ubiegłego wieku. Przez wiele lat „śledzono” i
poddawano badaniom psychologicznym dwie grupy mężczyzn:
252 studentów i 331 mężczyzn z marginesu społecznego. W moK. Tsirigotis, W. Gruszczyński, Cechy osobowości dorosłych synów i córek alkoholików (DDA) leczonych w PZP, Alkoholizm i Narkomania, tom 14, nr 3 oraz K.
Tsirigotis, W. Gruszczyński, Profil osobowości w MMPI dorosłych dzieci alkoholików
(DDA) leczonych w PZP, Alkoholizm i Narkomania, tom 14, nr 3
25 Tamże
24
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mencie rozpoczynania badań u badanych nie stwierdzono żadnych
symptomów uzależnienia od alkoholu. Badania trwają aż do teraz.
Z grupy studentów, 30 osób (12%), a z grupy marginesu społecznego 71 osób (21%), w pewnym momencie swojego życia zaczęło
nadużywać alkoholu. Sprawdzono, co różniło tych u których problem alkoholizmu się nie pojawił od tych u których problem ten
wystąpił. Jedyną cechą wspólną u tych u których problem alkoholowy się pojawił była większa ilość alkoholików w ich rodzinach, i
to zarazem różniło ich od pozostałych badanych.
Tsirigotis i Gruszczyński wskazują, iż uzależnienie od alkoholu to wynik interakcji następujących czynników: geny, osobowość,
środowisko. Nie można uzależnienia przypisać tylko i wyłącznie
genom, gdyż ujawnienie się predyspozycji genetycznej do uzależnienia od alkoholu nie może wystąpić bez wyuczenia się zachowania jakim jest używanie alkoholu.
Badania S. Wegscheider – Cruse na temat populacji Dorosłych
Dzieci Alkoholików wskazują, że 52% amerykańskich alkoholików
z badanej grupy było dziećmi alkoholików, zaś spośród niepijących
żon alkoholików aż 60% miało ojców alkoholików26.
W Polsce sytuacja przedstawia się podobnie. W świetle badań
Instytutu Psychologii Zdrowia posiadanie rodzica nadużywającego
alkoholu wywiera negatywny wpływ na dorosłe życie populacji
DDA27. Wśród współuzależnionych kobiet, badanych przez Instytut Psychologii Zdrowia, aż 45% miało rodzica, najczęściej ojca,
uzależnionego od alkoholu. To znacznie częściej niż w ogólnej populacji naszego kraju28. Można więc wysunąć hipotezę, że posiadanie ojca nadużywającego alkoholu, zwłaszcza u dziewcząt, sprzyja
ukształtowaniu się postawy pozytywnej wobec nadużywającego
alkoholu mężczyzny, często przyszłego męża. Postawa ta sprzyja
współuzależnieniu u boku męża alkoholika. Włodawiec pisze
S. Wegscheider–Cruse, Nowaszansa. Nadzieja dla rodziny alkoholowej, Wyd.
IPZiT, Warszawa 2000
27 B. Włodawiec, Czy są bardziej zaburzone? Świat Problemów 10/1997
28 Badania Sierosławskiego pokazują, że w Polsce pije w sposób ryzykowny
23,7% mężczyzn (picie ryzykowne nie oznacza jeszcze uzależnienia), [w:] Sierosławski J. Społeczno - demograficzne korelaty picia alkoholu w Polsce, Alkoholizm i Narkomania, 3/1995
26
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wprost, że posiadanie ojca alkoholika jest czynnikiem ryzyka wystąpienia współuzależnienia w dorosłym życiu.
Dzieci alkoholików w dorosłym życiu boją się powtórzenia
błędów rodziców i tego co działo się w ich domu rodzinnym, wahają się w kwestii założenia własnej rodziny, czy posiadania dziecka. Będąc dojrzałymi ludźmi (wiek 30 – 45) często nie są z nikim
związani. Prawie połowa z nich to osoby samotne, nie żyjące w stałych związkach (54,9%). Niektórzy są już po kilku rozwodach. Ponad połowa badanych DDA nie posiada dzieci (58%)29.
Zakończenie
Rodzina jest pierwszym środowiskiem życia człowieka. Interakcje w rodzinie mają rodzaj wzorca, schematy tych zachowań są
przenoszone na wszystkie inne środowiska pozarodzinne. Prawidłowa rodzina ma ogromne znaczenie w działaniach profilaktycznych. Wpływ rodziny realizuje się w całym życiu człowieka. Problem pojawia się kiedy jest to rodzina dysfunkcyjna, nie spełniająca
swoich funkcji. Ważne jest uświadomienie sobie problemu i prośba
o pomoc. To pierwszy krok na drodze do normalności. Często jest
jednak tak, że po pomoc zwracają się dopiero dorosłe dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, a wtedy proces „zdrowienia” jest trudny i
długotrwały. Wielu w ogóle nie uwalnia się z takiej rodziny, schodząc na drogę przestępczą, popadając w uzależnienia, czy samemu
zakładając rodzinę, która w krótkim czasie również staje się dysfunkcyjna i patologiczna.
Celem niniejszego artykułu było przedstawienie literatury
przedmiotu, opisującej problemy dorosłych ludzi z uwzględnieniem uwarunkowań rodzinnych, którzy jako dzieci, wychowywali
się w rodzinie alkoholowej. W literaturze przedmiotu odkreśla się
fakt, że doświadczyli oni rozpadu więzi rodzinnych, wadliwego
modelu ról rodzicielskich, zaburzeń relacji rodzic – dziecko. Czynniki te są źródłem stresu i frustracji, zaburzają prawidłowy rozwój,
oraz prowadzą do wielu nieprawidłowości w zakresie funkcjonowania społecznego. Warto pochylić się nad tym problemem, gdyż
S. Nikodemska., Funkcjonowanie psychospołeczne DDA przed i po terapii, [w:]
Terapia uzależnienia i współuzależnienia, 6/2002
29
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mimo wielu akcji profilaktycznych, szeroko zakrojonych zadań jest
on nadal aktualny i wymagający dalszych badań.
Streszczenie:
Artykuł jest refleksją dotyczącą problematyki Dorosłych Dzieci Alkoholików oraz związanych z tą tematyką uwarunkowań rodzinnych. Aby w pełni zaprezentować założenia artykułu najpierw
zostały przedstawione definicje rodziny, z uwzględnieniem systemowego ujęcia rodziny. Następnie przedstawiono ujęcie rodziny
alkoholowej jako rodziny dysfunkcyjnej z wyszczególnieniem sytuacji dzieci wychowujących się w takiej rodzinie oraz przedstawiono najczęściej podejmowane przez dzieci role rodzinne, przedstawiono problem płodowego zespołu alkoholowego oraz współuzależnienia. Następnie zajęto się szeroko rozumianą tematyką
osób dorosłych, które wychowywały się w rodzinach alkoholowych, przedstawiono współczesne badania dotyczące tej tematyki,
zwłaszcza dotyczące uwarunkowań psychospołecznych w funkcjonowaniu tej grupy oraz skłonność do nadużywania alkoholu.
Celem niniejszego artykułu jest prezentacja aktualnej wiedzy
oraz wyników badań dotyczących funkcjonowania Dorosłych
Dzieci Alkoholików, uwarunkowań rodzinnych. Rozważania te
pozwolą zainteresowanym osobom oraz badaczom na podjęcie tego tematu w różnych jego aspektach czy obszarach.
Słowa kluczowe: rodzina, uzależnienie od alkoholu, Dorosłe
Dzieci Alkoholików.
Summary:
Adult Children of Alcoholics – family determinants
The article is a reflection concerning the topic of Adult Children of Alcoholics and family determinants which are also linked to
this subject. To show a fullview of the article’s thesis, the definitions of the family were presentedat first. In the article, the alcoholic family is shown as a family with disfunction, especially the situation in which children are upbringing in this kind of family and
family roles, which children take in disfunctional family. The problem of fetal alcohol syndrom and co-dependency are also presented
in this article as well as a thematics of the adults who were up469

bringing in the alcoholic families. The current research concerning
psychosocial functioning of this kind of adults and their tendencies
to alcohol abuse are also specifically discribed in this article. The
main goal of this article is to present a current knowlege and results
of research concerning the functioning of Adult Childen of Alcoholics and their family determinants. This considerations allow the
research erorother person intrested in this topic to take on this subject in a various aspects and areas.
Keywords: family, alcohol addiction, Adult Children of Alcoholics
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Agnieszka Wojcieszek

REYMONTOWSKA RODZINA OCZAMI
WOJCIECHA KOŚCIELNIAKA
Spektakl Chłopi w reżyserii Wojciecha Kościelniaka1 to pierwsza próba wpisania Reymontowskiego opus magnum w ramy dramatyczno-muzycznej formuły scenicznej2, której przyświecała zarazem idea stworzenia oryginalnej sztuki współczesnej, uwzględniającej aktualizm realiów, aspekt społeczny, specyfikę polską oraz
kontekst narodowy. Fabularna przestrzeń spektaklu obejmuje kluczowe dla powieści motywy: od specyfiki wsi postrzeganej jako
odrębna formacja kulturowa3 poprzez zagadnienie indywidualnej i
zbiorowej tożsamości aż po wprowadzenie symptomatycznej opozycji pomiędzy naturą a cywilizacją, jednak w treściowym epicentrum sztuki sytuuje się całość doświadczenia ludzkiej egzystencji.
Pozwala to stwierdzić, iż inscenizacja Kościelniaka to w gruncie

Wojciech Kościelniak (ur. 1965) – reżyser teatralny, aktor, wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej we Wrocławiu. Konsekwentnie realizuje program twórczy, obejmujący teatralne interpretacje dzieł literatury polskiej oraz
powszechnej: od Snu nocy letniej (1999) Szekspira poprzez Proces (2009) Kafki aż
po Bal w operze (2012) Tuwima. To artysta, posiadający w swym dorobku produkcje broadwayowskich rekordzistów, takich jak Hair (1999), West Side Story
(2004), czy Brechtowska Opera za trzy grosze (2002), jak również musicale, nawiązujące do utworów uznanych przedstawicieli doby realizmu: Idioty (2009) Dostojewskiego oraz Lalki (2010) Prusa. Poza wskazanymi dziełami zrealizował także
Kombinat (2002) oparty na artystycznej działalności Grzegorza Ciechowskiego
oraz zespołu Republika, show muzyczny Gorączka (2003) na podstawie twórczości Elvisa Presleya oraz inspirowaną dorobkiem Jacka Kaczmarskiego, Galerię
(2004). Artysta jest także producentem pierwszego na świecie musicalu bez słów
- Scat, czyli od pucybuta do milionera (2005) czy spektaklu o życiu św. Franciszka –
Francesco (2007). Ponadto, twórca jest reżyserem i pomysłodawcą koncertów
piosenki aktorskiej oraz widowisk telewizyjnych. Zob.: P. Sobierski, Więcej niż
musical, „Teatr” 2013, nr 10, s. 27-30.
2 Zaprezentowana interpretacja odnosi się do muzycznego spektaklu Chłopi w reżyserii Wojciecha Kościelniaka. Premiera dzieła scenicznego odbyła się 6 września
2013 roku na deskach Teatru Muzycznego im. Danuty Baduszkowej w Gdyni.
3 S. Lichański, ”Chłopi” Władysława Stanisława Reymonta, Warszawa 1969, s. 83-98.
1
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rzeczy opowieść o człowieku. Potwierdzają to spostrzeżenia samego reżysera:
Konstrukcja postaci, wątków, sposób w jaki losy ludzkie wiążą się z
przyrodą, sposób opowiadania o wszystkim, co jest współczesne i nieprzemijające są niezwykłe. To pełny, harmonijny świat, z wszystkimi jego
konsekwencjami. Tu jest człowiek w pełnym spektrum4

- zauważył twórca.
Rezygnacja z niektórych, zawartych w tetralogii wątków pozwoliły artyście ukazać uniwersalną prawdę o bytach ludzkich na
przykładzie ich osobistych doświadczeń. Kosmos artystycznej wizji
Kościelniaka, podobnie jak u Reymonta „jest kosmosem antropocentrycznym”5. W rezultacie, wiele miejsca poświęcono tu autonomii jednostki i sposobom jej funkcjonowania w przestrzeni gromady. Osią krystalizującą fabularną całość jest u Kościelniaka osobliwy „czworokąt miłosny”, czyli skomplikowany, familiarnouczuciowy związek pomiędzy Boryną, Jagną, Antkiem oraz Hanką.
W sposobie prezentowania go teatralny twórca unika jednoznaczności i schematyzmu, dlatego historia opowiedziana współcześnie,
pozbawiona zostaje cech typowych dla skandalicznego wiejskiego
romansu. W ich miejscu pojawia się subiektywizacja bohaterów
ukazana za pomocą dialogów, monologów wewnętrznych oraz
osobistych refleksji wpisanych w przestrzeń libretta. To one pozwalają odbiorcom poznać myśli i odczucia protagonistów, a także ich
złożone motywacje, będące źródłem relatywnej, uzależnieniowej
oraz destrukcyjnej relacji emocjonalnej.
Zawraty w spektaklu poczet postaci to przegląd indywidualnych, choć uniwersalnych typów osobowościowych, wespół dążących
do realizacji osobistych celów, a zarazem osiągnięcia satysfakcjonującej formy wspólnej koegzystencji. Jak zauważa Maria Rzeuska:
Najbardziej charakterystycznym punktem wyjścia […] jest dla
Reymonta koncepcja rodziny. Każdego bohatera określa się nie tylko
P. Wyszomirski, My nie z Czartoryskich, Potockich ani Radziwiłłów, „Dziennikteatralny.pl”,
http://www.dziennikteatralny.pl/artykuly/my-nie-zczartoryskich-potockich-ani-radziwillow.html [dostęp: 20.04.2017r.],
5 S. Lichański, op. cit., s. 27.
4
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imieniem, lecz także przynależnością rodzinną. […] Nie chodzi tu bynajmniej o bliższe określenie bohatera przez podanie jego nazwiska, ale o
włączenie go w grupę rodzinną, która w artystycznej koncepcji wsi Reymontowskiej stanowi podstawowy element strukturalny6.

Zgodnie z wizją Reymonta, ośrodkiem antropologicznosocjologicznych dociekań Kościelniaka staje się rodzina. Perypetie
Borynów stanowią kondensację losów ludzkich. Można je postrzegać jako wzorzec służący ukazaniu mechanizmów rządzących innymi jednostkami społecznymi: rodzinami, kolektywem lokalnym,
większą zbiorowością, a wreszcie całym narodem. Artysta prezentuje generalizujące wyobrażenie systemu społecznego na przykładzie konkretnej grupy, złożonej z wyposażonych w indywidualne
cechy osobowościowe jednostek. Jak zauważa Katarzyna Wysocka:
Z operowym rozmachem, z zacięciem literackiego badacza i muzycznego konesera, Kościelniak w sposób linearny przedstawia historię
rodziny Borynów stanowiącej punkt odniesienia we wszystkich wątkach.
Cała wieś „przegląda się” w tej rodzinie, którą mają w poważaniu ksiądz,
inni gospodarze, parobkowie, szanujący pracowitość przewodnika stada,
czyli Macieja Boryny. Rodzinne konflikty i problemy mieszają się ze społecznymi (konflikt o las, korupcja i nadużywanie władzy przez wójta)7.

Postacią naczelną dzieła jest „stylizowany na wzór homeryckich herosów czy piastowskich witeziów”8 Maciej Boryna (Bernard
Szyc). Podobnie jak u Reymonta, zostaje on naznaczony pozytywnym rysem – przedstawiony jest jako pracowity gospodarz, wiejski
przywódca oraz kochający, choć surowy ojciec. W muzycznej inscenizacji dochodzi do częściowego odheroizowania protagonisty,
dlatego odbiorcom jawi się on zarazem jako chciwy posiadacz majątku ziemskiego oraz zwolennik patriarchalnego modelu rodziny,
wymagający od swych podopiecznych absolutnej dyscypliny i
bezwzględnego posłuszeństwa. Wspomniana figura jest jednocze-

M. Rzeuska, ”Chłopi” Reymonta, Warszawa 1950 s. 55.
K.
Wysocka,
Bóg
opuścił
Lipce,
„Gazetaświetojanska.org”,
http://www.gazetaswietojanska.org/index.php?id=2&t=1&page=48516 [dostęp:
15.04.2017r.],
8 S. Lichański, op. cit., s. 43.
6
7
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śnie personifikacją szeregu pejoratywnych zjawisk: lekkomyślności,
zaściankowości, egoizmu, bezwzględności czy wyrachowania.
Podobnie, jak w powieści, egoizm Boryny „nie wyklucza silnego poczucia solidarności gromadzkiej”9, a wyrachowanie – odwagi i siły charakteru10. Uznanie w oczach społeczeństwa, zapewnia bohaterowi charyzmatyczna osobowość wyznaczona przez wysokie poczucie godności, determinację i upór w dążeniu do celu,
zdolność przewidywania oraz spryt, a także – co istotne z punktu
widzenia gromady – postawa obywatelska wyraźna zwłaszcza w
kontekście zaangażowania bohatera w sprawy społeczne wsi.
Wspomniana aprobata w sposób szczególny wyraźna jest w zbiorowych scenach tanecznych: podczas wesela oraz w czasie bitwy o
las podczas gospodarz przewodzi rozjuszonej – i roztańczonej –
zbiorowości, wyposażonej w rekwizyty przypominające typowe
narzędzia rolnicze: kosy, grabie, cepy oraz widły.
Galerię lipieckich mężczyzn uzupełnia w spektaklu kreacja
syna Macieja, Antka Boryna (Rafał Ostrowski). Pozornie, postać ta
wydaje się zwyczajnym reprezentantem gromady: jest typem atletycznego mężczyzny, dość jednak gnuśnego i popędliwego, który
nie wyróżnia się na tle innych. Można nawet odnieść wrażenie, że
tego typu konstrukcja osobowościowa wprowadzona została w
dramatyczno-muzyczną całość fabularną jedynie jako dopełnienie
uczuciowego wielokąta oraz pretekst do rozważań na temat konfliktu pokoleń. Analogicznie do treści literackiego pierwowzoru,
bohater zostaje wplątany w światopoglądowo-ideologiczny spór z
ojcem, stanowiąc typowy przykład uczestnika walki pokoleń oraz
przyszłego dziedzica ojcowskiej gospodarki, niecierpliwie oczekującego na moment przejęcia władzy i wejścia w rolę rodzinnego
tyrana11.

Ibidem, s. 44.
Postać Macieja Boryny można interpretować w odwołaniu do kategorii autorytetu. Problematykę tę poszerzam w artykule poświęconym tematyce autorytetu w twórczości Władysława Stanisława Reymonta. Zob.: A. Wojcieszek, Autorytet wsi. Wokół epopei Władysława Stanisława Reymonta, [w:] Autorytet. Mieć czy
być?, red. J. Zimny, Stalowa Wola 2015, s. 221-232.
11 Zob.: S. Lichański, op. cit., s. 45-46.
9

10
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Omawiana konstrukcja sceniczna wyposażona została w cechy niejednoznaczne, przydające jej niepokojącego charakteru. Reżyser, w sposób typowy dla swej artystycznej działalności, odziera
literacką postać z defetyzmu, jednocześnie uzupełniając ją w enigmatyczne, abstrakcyjne, a nawet nieco demoniczne atrybutów. Antagonistyczny wobec modelu ojca-gospodarza profil Antka, pozwala dostrzec, iż jest on jednostką hermetyczną, chaotyczną i buntowniczą, ergo skonfliktowaną nie tylko z własną rodziną czy wsią,
lecz przede wszystkim z samym sobą. Tezę tę potwierdzają także
spostrzeżenia Katarzyny Fryc, która stwierdza:
Antek w interpretacji Ostrowskiego to postać mroczna, która nosi w
sobie jakąś tajemnicę podszytą mieszaniną buntu, niespełnienia, zazdrości, poczucia krzywdy i kompleksu ojca. Pełną żaru, który co i rusz wybucha z potężną siłą12.

Zauważmy, że to właśnie rozważania syna gospodarza, momentami ewokujące skojarzenia z refleksją filozoficzną, nadają narracji ton pesymistyczny. Poprzez tragiczne uwikłanie w koleje losu,
młody Boryna koresponduje z wyobrażeniem romantycznego kochanka, przypominając zarazem bohatera bajronicznego. Paradoksalnie, ta ekscentryczna interpretacja nie stanowi novum w myśli
historycznoliterackiej, albowiem już uprzednio upatrywano analogii pomiędzy Reymontowską wizją związku Antka i Jagny, a uczuciem Tristana i Izoldy13. Ponadto, wspomnieć należy o metamorficzności bohatera, który pod wpływem negatywnych doświadczeń
i licznych rozczarowań, przeobraża się w mężczyznę zdecydowanego, odpowiedzialnego za rodzinę oraz akceptującego chłopski
porządek etyczny. W tym sensie „Człowiek gromady, mąż, ojciec,
gospodarz zwycięża w nim romantycznego kochanka”14.
Wspomniany proces jest dla protagonisty sztuki żmudny i
wymagający, przeobrażając się niekiedy w rozpaczliwy i nieznośny. Co więcej, mimo, że przynosi on opisywanej jednostce określone korzyści na gruncie społecznym, w rzeczywistości jawi się
jako jej ostateczna porażka na gruncie osobistym. Odtworzona
K. Fryc, Opowieść o wspólnocie, „Gazeta Wyborcza” 2013, nr 210, s. 33.
S. Lichański, op. cit., s. 46.
14 Ibidem, s. 47.
12
13
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przez Rafała Ostrowskiego postać – pozornie konwencjonalna i
mało oryginalna – finalnie jawi się jako konstrukcja złożona i wieloaspektowa. Niewykluczone, iż to właśnie w odwołaniu do jej perypetii należałoby wspomnieć o symboliczno-mitologizującym
znaczeniu dla całościowej wymowy dzieła.
Kluczowym aspektem omawianej inscenizacji jest osobliwe
przewartościowanie ról społecznych związane z nadaniem fundamentalnego znaczenia postaciom kobiecym. Obowiązujący w teatralnych Lipcach model patriarchalny to jedynie pozorny, iluzoryczny, nieco już zresztą archaiczny układ społeczny, dający mężczyznom-gospodarzom złudzenie władzy. W rzeczywistości, za
obowiązujące formy wiejskiej egzystencji odpowiedzialne są emancypujące się z pełną siłą bohaterki, gdyż to ich działaniom podporządkowane są męskie wybory, zachowania i motywacje. Ta osobliwa transformacja czyni świat wykreowany przez Kościelniaka
przestrzenią wyjątkowo sfeminizowaną15.
Postacią pierwszoplanową jest w tym środowisku Jagna (Karolina Trębacz/Renia Gosławska). Wydaje się, że w kontekście
rozważań o tej postaci warto wspomnieć o konsekwencji obsadzenia w tej roli dwóch aktorek. Posunięcie to okazało się bowiem
znamienne dla kreacji samej bohaterki, albowiem ukazuje ją z
dwóch opozycyjnych perspektyw, eksponując zarazem dwoistość
jej natury. W konsekwencji, w jednej z twórczych interpretacji Jagna zaprezentowana zostaje jako femme fatale, w drugiej zaś jawi się
antyteza fatalnej kobiecości16.
Interpretacja Karoliny Trębacz akcentuje przede wszystkim
cielesny wymiar postaci: kobiecość jej fizjonomii oraz związane z
Podobne przewartościowanie dostrzec można w literackim pierwowzorze
dzieła Kościelniaka, a także innych powieściach Reymonta. Tezę tę potwierdzają
spostrzeżenia Jadwigi Zacharskiej, która zauważa, że w fabularnych przestrzeniach prozaika „postaci kobiet jest wyjątkowo dużo, przy czym pełnią one kluczowe role w fabułach utworów, występując nawet jako główne, tytułowe bohaterki”. Zob.: J. Zacharska, Kobiety w prozie Reymonta, „Przegląd Humanistyczny”
2000 nr 4, s. 59.
16 Niniejsze rozważania poszerzam w artykule poświęconym obrazom „niegrzecznych dziewczynek” w twórczości Reymonta. Zob.: A. Wojcieszek, „Niegrzeczne dziewczynki” Reymonta, [w:] Uwięzione w grzeczności. Obraz kobiecych inności w tekstach literackich, red. B. Walęciuk-Dejneka, Ł. Wawryniuk, Siedlce 2015, s. 145-152.
15
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nią popędliwość i witalność. Nieodłączny element osobowości Jagny – niestabilność emocjonalna – utożsamiony zostaje w tym
przypadku przede wszystkim z jej zmysłową uległością, skłonnością ku erotycznym ekscesom oraz fizjologicznym niezaspokojeniem. Androgyniczna w swej urodzie Renia Gosławska zwraca
uwagę na zupełnie inne aspekty tożsamości protagonistki: wrażliwość, emocjonalność, idealizm oraz egzaltację. Jagna w tej interpretacji to nie tyle naiwna kokietka, co świadoma swojej wartości artystka. Wewnętrzne niezaspokojenie wynika w tym przypadku z
niemożności realizacji pragnień nie tylko cielesnych, lecz także ponadzmysłowych: duchowych i artystycznych. W tym wykonaniu
sugestywnie ukazano indywidualizm oraz oryginalność postawy
bohaterki, zawartą w jej niezgodzie na otaczającą rzeczywistość.
Bliższe od układu i umowy wydaje się jej pojęcie rewolucji, dlatego
pozostając w zgodzie z własną ideologią oraz odrębną wizją świata, próbuje ona doprowadzić do destabilizacji skonwencjonalizowanego systemu życia w gromadzie. Efektem takiej postawy są
określone reakcje społeczne: od sprzeciwu poprzez wstyd i lęk, aż
po niechęć, skutkującą marginalizacją jednostki w obrębie grupy.
Ukazana przez Gosławską postać może być interpretowana jako
indywiduum uwięzione w hermetycznej przestrzeni moralnych
zakazów i nakazów, których nie akceptuje, ale w pewien sposób
także nie rozumie.
Momentem szczególnie istotnym wydaje się scena finałowa
przedstawienia, która odkrywa semantyczną dychotomię wiejskiego samosądu17. Sensualna kreacja Karoliny Trębacz sprawia, że
żona Boryny nie wzbudza współczucia w odbiorcy, a jej ostateczna
zguba wydaje się naturalną i zasłużoną konsekwencją wcześniejszych działań. To kara za bezrefleksyjność, instynktowność, świadome prowokacje oraz permanentne uleganie popędom. W tym
sensie, córka Dominikowej staje się kobietą-symbolem. Sprawiedliwość wymierzona przez społeczność jest koniecznością o wymiarze prewencyjnym: przestrzega przed celowym działaniem na
niekorzyść gromady oraz informuje, iż każdy, kto zdecyduje się
zmącić spokój zbiorowości zostanie ukarany równie surowo.
17

Por.: R. Nowakowski, Za co sądzono Jagusię?, „Życie Literackie” 1960, nr 34.

481

Nieco inaczej postrzegać można scenę samosądu dokonanego
na protagonistce odegranej przez Renię Gosławską. Solistka Teatru
Muzycznego w Gdyni akcentuje psychologiczną złożoność bohaterki, głębię jej indywidualizmu, abstrakcyjny konflikt z mieszkańcami wsi, a wreszcie charakterologiczną odmienność postaci. Wymienione elementy świadczą o tragicznym położeniu bohaterki,
fantasmagorycznym wręcz impasie, w którym trwa w sposób niezawiniony. Odczucie to potęguje dramatyzm ukazanych wydarzeń,
albowiem Jagna-buntowniczka to ktoś zupełnie inny niż Jagnagrzesznica, dlatego kara, jaką ponosi ta pierwsza wydaje się nieadekwatną do przewinienia. Poprzez polisemantyczność wspomnianej sceny reżyser obrazuje relatywność ludzkich działań. Jak
bowiem sam zauważa: „Losy ludzkie są bardziej skomplikowane i
nie da się palcem wskazać i ocenić: zły albo dobry. Takie wartościowanie się nie sprawdza”18. Opisywany moment to zarazem pretekst do refleksji nad istotą dobra i zła.
Obrazując sposób funkcjonowania wspomnianego powyżej
„miłosnego czworokąta”, Wojciech Kościelniak, per analogiam do
Reymontowskiej wizji, wprowadza opozycję pomiędzy kluczowymi postaciami kobiecymi: Jagną i Hanką. Ukazanie tego typu konfliktu uprawnia do postrzegania bohaterek jako „przedstawicielek
dwu różnych orientacji w ruchu kobiecym na przełomie XIX i XX
wieku, kiedy to pod wpływem wyzwań modernizującego się przyspieszonym tempie społeczeństwa następuje ożywienie i zróżnicowanie ruchu emancypacyjnego”19. Antagonizm obu postaci nawiązuje także do etyczno-normatywnego wymiaru twórczości prozaika. Prezentując perypetie swoich bohaterów, autor dokonuje dość
jednoznacznego osądu moralnego ich wyborów. Zdaniem Jadwigi
Zacharskiej, jest to związane z zastosowaniem zasady podporządkowywania życia jarzmu obowiązków i więzi z gromadą, która
„decyduje w dziełach Reymonta o rozkładzie wartości, wpływa na

P. Wyszomirski, op. cit., http://www.dziennikteatralny.pl/artykuly/mynie-z-czartoryskich-potockich-ani-radziwillow.html [dostęp: 20.04.2017r.]
19 J. Zacharska, Hanka czy Jagna? Ideał kobiety wiejskiej, [w:] eadem, O kobiecie w
literaturze przełomu XIX i XX wieku, Białystok 2000, s. 84.
18
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oceny postaci literackich, w tym także oceny kobiet”20. Jak zauważa
badaczka:
W najważniejszym dziele pisarza – Chłopach za ideał kobiety
wiejskiej uznał autor nie piękną i bajecznie kolorową Jagnę, ale
znacznie skromniejszą za to pracowitą, dźwigającą jarzmo licznych
obowiązków Hankę21.
Zwycięstwa odrzuconej przez męża i spracowanej Hanki upatruje w tetralogii chłopskiej także Lesław Tatarowski, który opisując tę postać w odwołaniu do modelu kobiety-matki, wskazuje tym
samym na dominującą rolę doświadczenia macierzyństwa. Według
wskazanej interpretacji, antytetyczna wobec przesyconej seksualizmem i egotycznej Jagny bohaterka, sportretowana zostaje w utworze jako osoba całkowicie odarta z kontekstu erotycznego. Pełnia jej
kobiecości dokonuje się poprzez wielokrotne macierzyństwo i to
ono ostatecznie przesądza o triumfie nad popędliwą rywalką.
Hanka w układzie tym reprezentuje nie żywiołowy, erotyczny
pierwiastek natury i wegetacji, jakim jest Jagna, ale uosobienie macierzyństwa (to ona, a nie Jagna, wydaje na świat potomstwo), domowego
ogniska, rodziny, czyli wartości kojarzonych z porządkiem kultury i religijnych gwarancji ciągłości życia przyrody oraz społeczności wiejskiej22

– konkluduje badacz.
Nieco odmienną interpretację protagonistki proponuje Wojciech
Kościelniak. Artysta przedstawia wprawdzie wspomnianą postać w
odwołaniu do idei macierzyństwa, mitu pracy oraz religijności, jednak wskazane cechy stanowią jedynie punkt wyjścia dla ukazania
wewnętrznej ewolucji Hanki (Mariola Kurnicka/Karolina Merda),
zgodnej zresztą z Reymontowskim założeniem, iż „Bieda łacniej
przekuwa człowieka niźli kowal żelazo”23. Fundamentem artystycz20 J. Zacharska, Bohaterki utworów Reymonta w jarzmie obowiązku, [w:] Inny
Reymont, red. Wł. Książek Bryłowa, Lublin 2002, s. 154.
21 Ibidem.
22 L. Tatarowski, Człowiek – kultura – sacrum. O „Chłopach” Reymonta, Wrocław
2002, s. 176.
23 Wł. St. Reymont, Chłopi, Kraków 2006, s. 258. Niniejsze rozważania poszerzam w komparatystycznym artykule poświęconym tematycznym analogiom
prozy Władysława Stanisława Reymonta i Maksyma Gorkiego. Zob.: A. Wojcie-
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nej kreacji żony Antka wydaje się metamorficzność jej osobowości,
która umożliwia przeobrażenie ze słabej wewnętrznie, bezsilnej wobec realiów egzystencji i niekochanej żony w świadomą, wyzwalającej
się z jarzma gospodarskich obowiązków kobiety. W rezultacie, Hanka
nabiera podmiotowości, która w walce o upragnione szczęście małżeńskie i rodzinne, pozwala jej zwyciężyć nie tylko odwieczną rywalkę, lecz także samą siebie.
Spektakl Chłopi to opowieść o rodzinie utrzymana w duchu
Reymontowskiej filozofii. Ze względu na wierność reżyserskiej wizji
wobec treści chłopskiej tetralogii, wiele miejsca w utworze scenicznym poświęcono uniwersalizmowi doświadczenia ludzkiej egzystencji w odwołaniu zarówno do pojęcia indywidualizmu, jak i zbiorowości. Muzyczna inscenizacja, prezentująca perypetie familiarnouczuciowego „czworokąta miłosnego” staje się pretekstem dla rozważań poświęconych zjawiskom istotnym dla prozy Władysława
Stanisława Reymonta: ponadczasowemu wymiarowi uczuć i emocji,
odwiecznemu konfliktowi pokoleń, trudnym wyborom etycznomoralnym, a także powinnościom i pragnieniom ludzkim. Wszystkie wspomniane zjawiska osadzone zostały w szczególnie interesującym dla pomysłodawców projektu kontekście współczesnym,
podkreślającym aktualizm i uniwersalizm twórczości prozaika.
Chłopi w reżyserii Wojciecha Kościelniaka to sztuka, która uchodzić
może nie tylko za nowatorską adaptację młodopolskiej powieści,
lecz także za formę artystycznego hołdu złożonego wybitnemu
przedstawicielowi literatury polskiej przełomu XIX i XX wieku.
Streszczenie:
Przedmiot artykułu stanowi analiza zjawiska rodziny ukazana
poprzez odwołanie do musicalowej adaptacji tetralogii Chłopi Władysława Stanisława Reymonta w reżyserii Wojciecha Kościelniaka.
Niniejsza interpretacja wskazuje na uniwersalizm obrazu rodziny zawartego na kartach chłopskiej epopei, a także na interdyscyplinarność artystycznej formuły dzieła Kościelniaka, która w
nowatorski sposób prezentuje kluczowe Reymontowskie motywy i
szek, Reymont a/i Gorki – korespondencje literackie na przykładzie kobiecego postaciowania, [w:] Porównywalne-nieporównywalne: metoda komparatystyczna, red. O. Weretiuk, B. Ludwiczak, Rzeszów 2015, s. 156-167.
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wątki – w szczególności zaś tradycyjną wizję podłowickiej wsi
wraz z całością jej folkloru. Dramatyczno-muzyczna adaptacja wielotomowej powieści Reymonta to próba uzyskania konsensusu
pomiędzy koniecznością zaprezentowania fabularnej osi Chłopów
oraz pragnieniem dostosowania owych treści do wymogów popkulturowej konwencji musicalu.
Wydaje się, że analizowane dzieło nie bez przyczyny opatruje
się mianem „musicalu o naszej tożsamości”, dlatego dopełnieniem
rozważań będą refleksje na temat aktualności treści zawartych zarówno na kartach Reymontowskiego opus magnum, jak i w wizji
Wojciecha Kościelniaka.
Summary:
A family in Reymont’s works as presented by Wojciech Kościelniak
The article is an analysis of the family presented in the musical adaptation of Władysław Stanisław Reymont’s tetralogy The
Peasants directed by Wojciech Kościelniak.
This interpretation shows the universal character of the image
of the family included in the epic as well as the interdisciplinary
character of the artistic formula of Kościelniak’s work which
presents Reymont’s key motives and themes in an innovative way,
and in particular - the traditional vision of the Łowicz village and
all of its folklore. The theatrical and musical adaptation of Reymont’s four-part novel is an attempt to reach a consensus between
the necessity of presenting the storyline of The Peasants and the desire to adjust the text to the pop-culture convention of a musical. It
seems that the analysed work is rightly referred to as “a musical
about our identity”, and therefore some reflections on the topicality
of the issues presented both in Reymont’s opus magnum and in Wojciech Kościelniak’s vision will be added to the deliberations.
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Łukasz Wróblewski

W SZPONACH KRYZYSU. OD KRYZYSU RODZINY
DO KRYZYSU WARTOŚCI W FILMIE „LATO MIŁOŚCI”
PAWŁA PAWLIKOWSKIEGO
W swoim artykule odpowiadam na pytanie, w jaki sposób
kryzys wartości doświadczany przez bohaterów filmu Lato miłości
(2004) Pawła Pawlikowskiego determinuje ich życie. Zwracam
również uwagę na związek tego kryzysu z zaburzonymi relacjami
rodzinnymi, dotykającymi poszczególnych postaci. Henryk Skłodowski zauważa, że kryzys „to istotny element stopniowo narastającej sytuacji zagrożenia, będącej wynikiem nowych lub zaskakujących jednostkę okoliczności. Wiąże się z prawdziwą lub odczuwalną utratą kontroli nad rozwijającą się sytuacją, problemem, a także
z brakiem koncepcji rozwiązania sytuacji kryzysowej, powodując
tym samym silny stres”1. Chociaż badacz dostrzega niekorzystny
aspekt kryzysu w życiu człowieka, podkreśla także jego produktywny wymiar. Jak zauważa, „z punktu widzenia etymologii, kryzys nie ma znaczenia wyłącznie pejoratywnego. Jest pojęciem zdecydowanie bogatszym. Potocznie oznacza osobiste trudności, problemy lub nagłe przeszkody życiowe (…) Zdaniem psychologów
kryzys to:
– zjawisko złożone, choć ograniczone w czasie;
– sytuacja zagrożenia, która mimo to może stworzyć okazję do
samorozwoju i samorealizacji, stawiając człowieka przed koniecznością dokonywania wyborów (czasem dramatycznych)”2.
Ów ambiwalentny wymiar kryzysu doskonale uwidaczniają
koleje losów bohaterów filmu Pawlikowskiego. Reżyser prezentuje
w nim skomplikowane relacje Mony, Tamsin i Phila. Kryzys doświadczany przez trójkę postaci wydobywa seria kontrastowych w
swych treściach scen. W pierwszej z nich widzimy jedną z głównych bohaterek – Monę oddającą się beztroskim czynnościom.
H. Skłodowski, Psychologiczne wyzwania kryzysu [w:] Człowiek w kryzysie –
psychospołeczne aspekty kryzysu, red. tegoż, Łódź 2010, s. 9.
2 Tamże, s. 9-10.
1

487

Przepełniona radością dziewczyna rysuje na ścianie portret3, następnie jedzie po pustej drodze motorem, aż wreszcie wyleguje się
na trawie. Atmosferę beztroski dodatkowo podkreśla sensualna
muzyka w wykonaniu duetu Goldfrapp. Jej odpoczynek przerywa
pojawienie się Tamsin, która przyjeżdża do doliny na wakacje.
Dziewczęta szybko nawiązują ze sobą bliską relację, mimo że się
nie znają. Wynika to z pewnością ze szczerej postawy Mony. Bohaterka opowiada rozmówczyni o swojej sytuacji rodzinnej, koncentrując się głównie na zachowaniu brata. Kolejne ujęcia z życia
dziewczyn prezentują głęboką przyjaźń, jaka się między nimi zawiązuje. Co ciekawe, genezę tej przyjaźni można upatrywać w kryzysie doświadczanym przez nastolatki. W tym momencie proponuje przyjrzeć się bliżej jego genealogii.
Genealogia kryzysu
Iluzja beztroski zaprezentowana w pierwszych ujęciach filmu
szybko ulega rozbiciu. Po miłej rozmowie z Tamsin, Mona wraca
do domu i ku swojemu zaskoczeniu widzi brata wylewającego alkohol ze znajdujących się za barem4 butelek. Dziewczyna jest
wściekła i nie rozumie postępowania Phila. Jak się okazuje, mężczyzna chce przekształcić prowadzony przez siebie pub w Ośrodek
Odnowy Duchowej – miejsce poznania Chrystusa. W obecności
Mony spotyka się tam z mieszkańcami. Wspólnie z nimi modli się i
otrzymuje od nich wsparcie. Phil jawi się zgromadzonym niczym
duchowy przywódca. Bohater chce przepędzić zło z doliny, w której mieszka. Jak stwierdza: „ta dolina znowu wróci do Jezusa. Ludzie potrzebuję duchowych treści. Muszą wiedzieć, że Bóg im pomoże (…) Przyniesiemy do tej doliny miłość. Przyniesiemy Jezusa
tutejszym zagubionym ludziom”5. Celem Phila jest więc krzewienie
i umacnianie wiary. Phil jawi się jako niezwykle zaangażowany i
przejęty swoją misją, o czym świadczy fakt, że osuwa się na ziemię
w czasie spotkania ze współwyznawcami tak, jakby tracił przytomność.
Jak się później okazuje, jest to portret jej przyjaciółki Tamsin.
Bar mieścił się w domu Phila i Mony.
5 Wszelkie cytaty z filmu podaję za: P. Pawlikowski, Lato miłości, Best Film,
Warszawa 2004.
3
4
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Główną przyczyną kryzysu Mony jest przemiana brata, której
bohaterka nie akceptuje. Dziewczyna od początku zauważa
sztuczność w zachowaniu dotąd najbliższej jej osoby. Boli ją to, ponieważ nie może liczyć na nikogo poza nim– matka bohaterki
zmarła na raka. Co gorsza, w chwili, gdy Phil przechodzi transformację, rzuca ją Ricky– miejscowy piosenkarz, w którym dziewczyna jest zakochana. Mężczyzna nie traktuje jej jednak poważnie.
Spotyka się z Moną wyłącznie po to, by doświadczyć cielesnej
przyjemności. Gdy się z nią rozstaje, stwierdza: „mam dość. Z nami
już wszystko skończone. To była dobra zabawa, ale już koniec”.
Słowami tymi rani Monę, która naiwnie zaufała mężczyźnie.
Analiza postępowania bohaterki pokazuje, że brzydzi się ona
sztucznością. Dostrzega ją przede wszystkim w postawie Phila.
Gdy brat przychodzi do jej pokoju, by z nią porozmawiać, Mona
stwierdza: „Ty i Twoi przyjaciele załamujecie mnie. Naprawdę
mnie śmieszycie. A do tego Ty im przewodzisz. Ty!”. Na pytanie
brata: „Czemu zawsze mnie ranisz?”, dziewczyna odpowiada:
„Uważam, że jesteś sztuczny”. Wkrótce potem dodaje: „Tęsknię za
moim bratem” oraz „Nie jesteś sobą. Nie jesteś”, „Chcę dawnego
Phila”. Przepełnionym rozpaczą głosem mówi: „Kochałam mojego
brata. Był prawdziwy”, „Nie mam rodziny. Mój dom się zmienił.
Nikt mnie nie lubi”.
Dziewczynę przytłacza to, że jest pozostawiona sama sobie.
Phil nie tylko nie rozumie jej problemów, ale je potęguje swoim
nieoczekiwanym zwróceniem się ku religii. Wynika to z tego, że
bohaterka nie jest gotowa na przyjęcie wiary krzewionej przez brata i radykalną zmianę w swoim życiu. Nie wierzy również w szczerość duchowego zaangażowania bohatera. Z jej perspektywy jawi
się ono jako coś obcego, zaburzającego jej dotychczasowe relacje z
bliską osobą. Chociaż postawa Mony może jawić się jako przejaw
niesprawiedliwości w stosunku do Phila pragnącego naprawić błędy z przeszłości, w istocie antycypuje upadek jego wiary. Mężczyzna wszak porzuci ją, gdy uzna, że nie przynosi mu ona rozwiązania jego problemów z siostrą.
Już ta krótka analiza motywacji postaci pokazuje, że kryzys
jest czymś głęboko zakorzenionym w ich codzienności. To zarazem
zjawisko w pewien sposób zaraźliwe– załamanie i buntowniczość
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Mony doprowadzi wszak do kryzysu wiary u brata i rezygnacji z
prowadzenia ośrodka odnowy duchowej. Choć kryzys popycha
bohaterów do szukania środków zaradczych, te przynoszą im one
jedynie chwilową ulgę w problemach. Doskonale dowodzi tego
relacja Mony i Tamsin, którą chciałbym bliżej przeanalizować.
Ucieczka przed kryzysem. Relacja z Tamsin
Tamsin to pewna siebie nastolatka pochodząca z bogatej rodziny. Jest znużona swoim codziennym życiem i nie ma najlepszych relacji z rodzicami, stąd tak łatwo zaprzyjaźnia się z Moną.
Tamsin wysłuchuje problemów, jakie opowiada jej Mona. Ta mówi
przyjaciółce zarówno o zakończonej fiaskiem relacji z Rickim, jak i
o zaskakującym ją zachowaniu Phila. Tamsin zachowuje się w stosunku do Mony niezwykle empatycznie, pozwalając zapomnieć
dziewczynie o doświadczanych przez nią przykrościach. Celem ich
relacji jest kontestacja tego, co sprawia smutek. W ich stosunkach
panuje zasada negacji przykrości. Przez dziewczęta przemawia
również potrzeba zemsty. Gdy pewnego razu Mona i Tamsin zatrzymują się przed domem sekretarki ojca Tamsin, dziewczyna
wpada w rozpacz z powodu postępowania rodzica, który zdradza
jej matkę. Mona, chcąc wesprzeć przyjaciółkę, rozbija szyby w samochodzie mężczyzny, niejako karząc go za stan emocjonalny, jakiego doświadcza Tamsin. Tamsin nie pozostaje wobec niej dłużna.
Wymyśla bowiem plan ukarania Rickiego za to, jak obszedł się z
Moną. Wspólnie z przyjaciółką udaje się do jego żony i próbuje jej
wmówić, że Ricky jest ojcem a bortowanego dziecka Mony.
Relacja Tamsin i Mony nie jest symetryczna. Tamsin przerasta
przyjaciółkę chociażby wiedzą i na wskroś nihilistyczną postawą
względem życia. Jak zauważa Pawlikowski, „intensywność ich relacji potęgowana jest młodym wiekiem i totalną odmiennością. Po
jednej stronie młoda, wykształcona przedstawicielka klasy średniej,
która chodzi do dobrej szkoły, dużo czyta, podróżowała, a rodzice
inwestują w jej rozwój, a po drugiej stronie dziewczyna, która zna
się najlepiej na tym, co ją otacza. Ta interakcja stanowi ogromny
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potencjał dla historii o uczuciach i walce o władzę”6. W istocie
Tamsin pełni w tej relacji rolę osoby dominującej, pragnącej aranżować świat według własnych potrzeb. To ona wszak zaprasza
Monę do siebie do domu, zabiera ją za miasto i wreszcie inicjuję z
nią intymną relację. Tamsin wyraźnie imponuje dziewczynie – ma
wszak wiele cennych przymiotów –i zaraża bohaterkę swoim poczuciem beztroski. Wykazuje się także talentem – gra na wiolonczeli i posiada rozległą wiedzę filozoficzną (zachęca Monę do sięgnięcia po Nietzschego, którym się inspiruje).
Związek z Tamsin staje się dla Mony substytutem jej nieudanej relacji z bratem. Wraz z zacieśnianiem się przyjacielskiej więzi,
nastolatka oddala się od Phila. Phil nie rozumie jej postępowania i
nieustannie modli się o uzdrowienie siostry. By zmieniać dolinę na
lepszą, mężczyzna decyduje się wybudować ogromny krzyż i postawić go na górze. Na wydarzenie wzniesienia krzyża zaprasza
Monę. Początkowo dziewczyna odrzuca jego zaproszenie w słowach: „Nie mam zamiaru oglądać Twojego ukrzyżowania”. Pod
wpływem Tamsin zmienia jednak zdanie. Przyjaciółka Mony pyta
wszak Phila, czy też może przyjść na uroczystość. Otrzymuje pozytywną odpowiedź i przekonuje Monę do udziału w wydarzeniu. W
scenie tej uwypukla się różnica dzieląca dwie bohaterki, to znaczy
otwartość Tamsin na to, co inne i niechęć Mony w stosunku do tego, co nieznane i niezrozumiałe – Tamsin, pomimo że jest niewierząca, decyduje się uczestniczyć w ceremonii wzniesienia krzyża
zorganizowanej przez Phila.
Jak się okaże, udział w wydarzeniu pozwoli nastolatce nie
tylko lepiej poznać brata Mony, lecz również stanie się dla niej
punktem wyjścia do przygotowania intrygi demaskującej słabość
wiary bohatera oraz miałkość jego woli. Tamsin będzie więc w rezultacie nie tyle wsparciem dla Mony, co raczej jej sojuszniczką w
kontestowaniu rzeczywistości oraz rzeczniczką niewiary w wartości jako takie.

P. Pawlikowski., (wywiad z reżyserem), Paweł Pawlikowski o opowiada swoim
najnowszym filmie "Lato miłości",
http://www.efilm.pl/Filmy/L/lato_milosci/pawel_pawlikowski_o_swoim_fil
mie_lato_milosci.htm [dostęp: 12.05.2017].
6
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Kryzys wiary
Widz przed długi czas odnosi wrażenie, że wiara Phila jest
godnym uznania wyrazem autentyzmu i zaangażowania. Poszczególne sceny dzieła weryfikują jednak to przekonanie i każą twierdzić, że mężczyzna traktuje wiarę dość instrumentalnie. Wykorzystuje ją de facto po to, by zapomnieć o swojej przestępczej przeszłości – Phil odsiadywał wyrok między innymi za kradzieże i bójki.
Prawdziwą naturę bohatera demaskuje Tamsin oraz Mona. Ta
pierwsza inicjuje z Philem rozmowę na temat swoich problemów z
wiarą. Stwierdza w niej: „nie potrafię w nic uwierzyć. Ani nikomu.
Lecz cały czas myślę o tym dniu na wzgórzu. O tym, co mówiłeś,
jak mówiłeś. Uwierzyłam w każde Twoje słowo”. Mężczyzna przyznaje, że przemawiał przez niego Bóg i usiłuje dodać dziewczynie
otuchy. Przyznaje również, że był kiedyś w mocy demonów i że
Jezus uwolnił go od nich. Phil daje Monie wiele rad. Na pozór chce,
by bohaterka zbliżyła się do Boga: „musisz się do niego modlić,
prosić, by zagościł w Twoim sercu. A on to zrobi. To dobry Bóg.
Bóg miłości. On Cię zna. Zna każdy włos na Twojej głowie”. Szybko jednak okazuje się, że idea duchowej więzi z Bogiem ustępuje
pragnieniu fizycznego zbliżenia się do Tamsin. Gdy bohaterka
stwierdza, że czuje pustkę, Phil mówi jej, że Bóg chce być blisko
niej: „Chce byś zaprosiła go do swojego serca. Chce Cię dotknąć”,
przekonuje bohater i prosi Tamsin, by mu się nie opierała. Problem
w tym, że w miejsce Boga stawia swoje własne potrzeby, o czym
świadczą jego gesty – mężczyzna czule dotyka dziewczyny, po
czym ją całuje. W tym momencie ta go wyśmiewa, obnażając płytkość jego religijnego zaangażowania, które daje o sobie znać szczególnie wtedy, gdy rozwścieczony podstępem Tamsin Phil, chwyta
ją za szyję i zachowuje się agresywnie. Mężczyzna siłą też wyprowadza z domu bohaterki własną siostrę i zabiera ją ze sobą.
Na uwagę niewątpliwie zasługuje rozmowa, jaka toczy się
między rodzeństwem chwilę po tym incydencie. Phil stwierdza w
niej: „z tą dziewczyną coś się dzieje, coś ją opętało. Widziałaś, co się
stało ze mną, prawda? Obiecaj, że będziesz się trzymała od niej z
daleka”. Słowa bohatera pokazują, że ma on problem z braniem
odpowiedzialności za własne czyny. Choć przeprasza Monę za
swoją brutalność, to zaraz zrzuca winę za zaistniałą sytuację głów492

nie na Tamsin, przypisując jej złowrogie cechy. W ten sposób uzasadnia własną bezsilność, jak również skłonność do agresji i chęć
dominacji nad otoczeniem. O tym, że bohater ma problem z samokontrolą przekonuje również sposób, w jaki obchodzi się z Moną.
By uniemożliwić siostrze spotykanie się z przyjaciółką, mężczyzna
zamyka ją na klucz w pokoju. Na wskroś despotyczne postępowania Phila jedynie potęguje kryzys między bohaterami. Siostra, by
zadrwić z brata i odzyskać wolność udaje, że się powiesiła. Przestraszony Phil śpieszy jej z pomocą, a gdy orientuje się, że Mona z
niego zadrwiła, uderza ją w twarz i zadaje kopnięcie. Następnie
wyrzuca z domu członków powołanej przez siebie wspólnoty. Tym
samym występuje przeciwko wierze, którą głosił.
Od kryzysu rodziny do braku autentyczności
Przeanalizowana przeze mnie scena intrygi Tamsin jest istotna
z kilku powodów. Po pierwsze odsłania wyrachowanie nastolatki,
która nie cofnie się przed niczym, by ośmieszyć quasi-religijną żarliwość bohatera. Scena ta stanowi również przyczynek do refleksji
nad upodobaniem Tamsin do gry. Jak zauważa Roger Caillois,
„wszystko co z natury rzeczy jest tajemnicą lub udawaniem, zbliża
się do zabawy i gry: w grze i zabawie musi jednak dominować element fikcji i rozrywki, to znaczy tajemnica nie może być otoczona
szacunkiem (…)”7. Tamsin udaje przed innymi kogoś, kim nie jest i
nie dostrzega de facto wagi problemów Mony. Warto przypomnieć,
że Tamsin okłamuje przyjaciółkę – przekonuje ją bowiem, że jej siostra Sadie zmarła na anoreksję, co całkowicie mija się z prawdą, gdyż
Sadie żyje i ma się dobrze. To właśnie skłonność dziewczyny do cynizmu zaintrygowała reżysera, którego film powstał na kanwie powieści Helen Cross My summer of love. Odpowiadając na zadane mu
w jednym z wywiadów pytanie: „Co cię zainteresowało w relacjach
Mony i Tamsin?”, Pawlikowski przyznał: „Zafascynowała mnie ta
różnica pomiędzy dziewczyną, której doświadczenia są niewielkie,
więc fantazjuje na temat świata, którego nie zna (Mona) i dziewczyną cyniczną, która wiele widziała, lubi bawić się i manipulować
R. Caillois, Gry i ludzie, przeł. A. Tatarkiewicz, M. Żurowska, Warszawa
1997, s. 16.
7
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ludźmi, a jej inteligencja popycha ją często do destrukcji (Tamsin).
Tego typu relacja pomiędzy mężczyzną a kobietą, jest dość klasyczna i zdarza się często. Prywatnie identyfikuję się z Moną i znałem
kiedyś kogoś takiego jak Tamsin”8.
Źródeł przebiegłości bohaterki należałoby niewątpliwie szukać w kryzysie rodziny, jakiego doświadcza dziewczyna. Ta pochodząca z bogatego domu nastolatka zmaga się z obojętnością
swoich rodziców, którzy zaprzątnięci są swoimi obowiązkami, a na
dodatek nie dochowują sobie wierności. Dziewczyna niepochlebnie
wypowiada się zarówno o ojcu, jak i matce, o czym świadczą następujące słowa Tamsin: „matka podróżuje z jakąś nędzną trupą
teatralną, udając aktorkę, a ojciec obskakuje sekretarkę. Właściwie
jestem sierotą”. Rodzice Tamsin choć starają się jej dać wszystko, co
najlepsza i zapewniają jej dobre wykształcenie, zdają się być w jej
życiu nieobecni. Nie stanowią dla niej oparcia ani autorytetu. Nie
dziwi więc, że dziewczyna z taką łatwością przybiera różne maski.
Brak pozytywnych wzorców rodzinnych przekłada się wszak na
brak respektu dla takich wartości jak przyjaźń czy autentyczność.
Nastolatka nie potrafi być sobą – całe swoje życie sprowadza do
ciągłej improwizacji. Improwizacja sprawia, że działania bohaterki,
choć jawią się jako nieszczere, to są skuteczne. Jak zauważają Tim
Ingold i Elizabeth Hallam, improwizacja ma „charakter relacyjny,
nieustannie zestrajając się z działaniami innych i na nie reagując”9.
To właśnie relacyjna natura improwizacji sprawia, że bohaterka bez
trudu zwodzi innych i zarazem nie troszczy się o konsekwencje
swojego postępowania. Inni wszak akceptują jej obraz „ja”, nie zdając sobie sprawy, że Tamsin nie jest w istocie tym, za kogo chciałaby być uważana.
Jej postawa dogłębnie rani Monę – która wierzyła, że przyjaźń
z Tamsin jest prawdziwa i nierozerwalna. Warto przypomnieć, że
nastolatki przyrzekały sobie, że nic ich nigdy nie rozłączy: „Nic nas
nie rozdzieli. Resztę życia spędzimy razem. Jeśli mnie opuścisz,
P. Pawlikowski., (wywiad z reżyserem), Paweł Pawlikowski o opowiada swoim
najnowszym filmie "Lato miłości", dz. cyt.
9 T. Ingold, E. Hallam, Twórczość i improwizacja kulturowa, [w:] Communicare.
Almanach antropologiczny. Twórczość słowna/literatura, „performance”, tekst, hipertekst, red. G. Godlewski i in., Warszawa 2014, s. 15.
8
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zabiję Cię. Kocham Cię” – takie deklaracje padały z ust Tamsin,
gdy nastolatki spędzały ze sobą czas przy ognisku”. Deklaracje te,
ku zaskoczeniu Mony, okazują się iluzją. Gdy dziewczyna przychodzi do Tamsin po nieprzyjemnym zdarzeniu z bratem, zastaje ją
całkowicie odmienioną. Przyjaciółka jest ubrana w mundurek
szkolny, a matka Tamsin pakuje jej rzeczy do walizki. Zrozpaczona
Mona udaje się samotnie nad brzeg potoku. Wkrótce przychodzi
do niej Tamsin. Tłumaczy dziewczynie „Nie mogłam być sobą przy
mojej matce. Po prostu grałam. To nie byłam ja. Znasz mnie. Znasz
mnie. Nie złość się z powodu Sadie. To był tylko poetyczny dodatek. Lubię fantazjować. Nie mów, że źle się bawiłyśmy. Nigdy nie
spotkałam kogoś takiego jak Ty. Nie złość się na mnie”. Po tych
słowach dziewczęta wchodzą do wody i wymieniają ze sobą pocałunki. Następnie Mona chce utopić Tamsin. W pewnym momencie
puszcza jednak jej głowę i odchodzi. Można sądzić, że w ten sposób
symbolicznie rozlicza się z tą, która w istocie zadrwiła ze szczerości
jej uczuć. Równie przekonujące wydaje się jednak stwierdzenie, że
za pomocą agresji artykułuje swoją niezgodą na świat sprowadzony do improwizacji, świat, w którym szczerość obumiera na rzecz
gry pozorów.
W pułapce kryzysu
Instrumentalnie traktowana wiara i przyjaźń okazują się nieskutecznym środkiem w zwalczaniu problemów, z jakimi mierzą
się bohaterowie filmu ze względu na wpisany w nie wymiar improwizatorski. Tamsin zaprzyjaźnia się z Moną, bo szuka urozmaicenia swojej nudnej egzystencji, chce się zabawić, a nade wszystko
chce leczyć kryzys rodzinny, jaki ją dotyka. Jak można wnioskować, dziewczyna jest zawiedziona relacjami ze swoimi rodzicami.
Możliwe, że jej stosunki z siostrą również nie są najlepsze, skoro
uśmierca ją w swojej opowieści. W przeciwieństwie do Mony, Tamsin nie jest autentyczna i nie bierze pod uwagę konsekwencji swoich czynów. „Muszę wrócić do szkoły, Mona. Wiedziałaś o tym”,
stwierdza, nie myśląc o dalszych losach przyjaciółki, która niezwykle mocno zaangażowała się w relacje z nią. Tamsin jest więc kolejna osobą po Rickim, która bawi się uczuciami Mony. To także ko-
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lejna osoba, która nie wierzy w przyjaźń jako wartość bezwzględną. Miejsce wartości ustępuje wszak grze i improwizacji właśnie.
Brak wiary w wartości oraz zaburzone relacje rodzinne okazują
się zasadniczym źródłem kryzysu bohaterów. Mona nie wierzy w
wartość wiary. Zamiast wspierać brata, z góry spisuje go na porażkę.
Znając jego przeszłość, nie dopuszcza do głosu myśli, że mógłby on
być człowiekiem prawym, krzewiącym religię wśród najbliższych. Z
obojętnością czy wręcz pogardą odnosi się do podejmowanych przez
niego praktyk religijnych. Phil czyni to samo. Z góry zakłada, że Mona postępuje niewłaściwie, bo nie jest taka, jak chciałby, żeby była.
Mężczyzna w istocie nie nawiązuje z siostrą dialogu i nie próbuje w
wystarczającym stopniu wniknąć w świat jej myśli, emocji, problemów. Nie odpowiada mu również przyjaźń Mony z Tamsin, gdyż
uznaje tą drugą za symbolem opętania przez zło.
Brak oparcia w rodzinie oraz nieprzepracowane problemy
sprawiają, że bohaterowie absolutyzują własny sposób myślenia i
tracą zdolność do empatii. Phil nie dopuszcza do głosu świadomości, że inne punkty widzenia są także możliwe, że życie to dialog, a
nie narzucanie otoczeniu własnej wizji rzeczywistości. Uproszczona, czarno-biała kategoryzacja według schematu ja-inny, swój-obcy
utrudnia Philowi zrozumienie złożoności ludzkiej egzystencji. To
samo dotyczy Mony, która zanurzyła się w relacji z Tamsin do tego
stopnia, że nie widziała nikogo poza swoją przyjaciółką, względem
której przyjęła konformistyczną postawę.
Nie sposób nie odnieść wrażenia, że film Pawlikowskiego ilustruje bolączki, z jakimi mierzy się współczesne społeczeństwo w
ogóle. Zaburzone relacje rodzinne, którym sprzyja tempo cywilizacyjnych przemian, chociażby nieokiełznana konsumpcja, stają się
dzisiaj zjawiskiem nierzadkim i determinującym całość życia jednostki. Zbiegają się również z brakiem autorytetów. Jak twierdzi
Anthony Giddens, „w wielu aspektach życia społecznego późnej
nowoczesności, w tym w sferze tożsamości, zabrakło niepodważalnych autorytetów. Znacznie więcej niż w kulturach przednowoczesnych jest za to źródeł pretendujących do rangi autorytetu”10. Jan
A. Giddens, Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, przeł. A. Szulżycka, Warszawa 2012, s. 260.
10
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Zimny z kolei zauważa, że „autorytet sam z siebie zaczął się wynaturzać, sam siebie zaczął podważać i kwestionować, gdy przestał
służyć społeczeństwu, wspierać innych, gdy jego miejsce zaczęto
zastępować «idolem», liderem, menadżerem czy innymi określeniami i wartościami – pseudoautorytetami”11. W życiu bohaterek
autorytet praktycznie nie istnieją – Tamsin dla Mony to jedynie iluzja autorytetu, swego rodzaju idolka właśnie, za którą bezrefleksyjnie podąża siostra Phila.
Brak wzorców do naśladowania, jak również brak dostatecznego oparcia w rodzinie doprowadza do fiaska relacji między bohaterami i skazuje ich na samodzielne borykanie się z trudnymi
doświadczeniami. Tak sportretowana sytuacja młodych ludzi podkreśla z kolei pesymistyczną wymowę filmu, stanowiącego rozrachunek zarówno z kryzysem rodziny, wartości, jak i autorytetów.
Streszczenie:
W swoim tekście wyjaśniam, w jaki sposób kryzys rodziny
oraz kryzys wartości doświadczany przez bohaterów filmu Lato
miłości (2004) Pawła Pawlikowskiego determinuje ich życie.
Film Pawlikowskiego prezentuje skomplikowane relacje trójki
bohaterów Mony, Tamsin i Phila. Każdy z tych bohaterów doświadcza kryzysu związanego z bliskimi im osobami. Mona cierpi,
ponieważ nie może znaleźć wsparcia w swoim bracie, który z kolei
nie rozumie problemów młodszej siostry i nie potrafi do niej dotrzeć. Tamsin natomiast żywi żal do własnego ojcem, który zdradza
jej matkę i w związku z tym stanowi zaprzeczenie rodzicielskiego
autorytetu. W swojej pracy skupiam się na konsekwencjach kryzysu rodziny oraz kryzysu wartości w dziele Pawlikowskiego. Chociaż artykuł ma charakter studium przypadku, sformułowane w
nim refleksje odnoszę również do zjawisk współczesnej kultury.
Słowa klucze: kryzys, rodzina, wiara, przyjaźń, improwizacja
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J. Zimny, Wstęp [w:] Autorytet: ogień miłości, red. tegoż, Stalowa Wola 2017.
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Summary:
In the clutches of crisis. From the crisis of family to the crisis of values in „My Summer of Love” by Paweł Pawlikowski
The purpose of this paperis to explain the influence of crisis of
family and crisis of values on protagonists in the film My Summer of
Love (2004) by Paweł Pawlikowski. My Summer of Love illustrates
complicated relations between Mona, Tamsin and Phil. Each of
them experience crisis that is caused by their relatives. Mona is distressed because her brother – Phil does not understand her problems and can not find common ground with her. Tamsin, on the
other hand, resents her father who betrays her mother. He is, in
fact, a contradiction of parental authority.
In my paper, I focus on the consequences of family crisis in
Pawlikowski’s film. However, this paperisan example of case
study, it also refers to contemporary culture.
Keywords: crisis, family, faith, friendship, improvisation
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Kinga Solewicz

DYSFUNKCYJNA RODZINA I JEJ WPŁYW NA WYCHOWANIE
DZIECKA. NA PODSTAWIE BAŚNI H. CH. ANDERSENA
1. Rodzina jako wartość
Artykuł, zatytułowany Dysfunkcyjna rodzina i jej wpływ na wychowanie dziecka (na podstawie baśni H. Ch. Andersena)chciałabym poświęcić rodzinie i jej roli w wychowaniu dziecka. Zaprezentuję problem dysfunkcyjnej rodziny ilustrując zagadnienie takimi utworami
Hansa Christiana Andersena jak: Dziewczynka z zapałkami i Brzydkie
kaczątko. W Nowym słowniku języka polskiego pod redakcją Bogusława
Dunaja termin rodzina wytłumaczony został następująco:
Wspólnota składająca się z małżonków i ich dzieci; także: osoby
związane pokrewieństwem; krewni, powinowaci1. Termin podobnie definiuje W. Okoń, który pisze, iż rodzina to „mała grupa społeczna,
składająca się z rodziców, ich dzieci i krewnych”2.
Rodzina to „najważniejsza, podstawowa grupa społeczna, na
której opiera się całe społeczeństwo”3, dlatego też jest ona najwyższą wartością w życiu każdego człowieka. Maria Ziemska pisze, że:
Rodzina jest małą naturalną grupą społeczną, w której centralnymi rolami
są role matki i ojca, stanowiącą całość względnie trwałą, podlegającą dynamicznym przekształceniom, opartą na zastanych tradycjach społecznych
oraz nowotworzonych własnych obyczajach4.
W pozycji książkowej Rodzina jako grupa społecznowychowawcza Zbigniew Zaborowski dowodzi, iż: Rodzina jest grupą
naturalną opartą na związkach krwi, małżeństwa lub adopcji. Jest to grupa o charakterze wspólnoty5. Natomiast William Douglas Wall twier1 Nowy słownik języka polskiego, pod red. B. Dunaja, Wydawnictwo Wilga,
[b.m.] 2005, s. 589.
2 O. Pokrzywnicka, Wpływ środowiska rodzinnego na rozwój psychiczny i społeczny dziecka, „Fides er ratio” 2011, nr 2(6), s. 40.
3 Z. Tyszka, Rodzina w świecie współczesnym – jej znaczenie dla jednostki i społeczeństwa, [w:] Pedagogika Społeczna, pod red. T. Pilch, I. Lepalczyk, Warszawa
1995, s. 137.
4 M. Ziemska, Rodzina a osobowość, Warszawa 1975, s.36.
5 Z. Zaborowski, Rodzina jako grupa społeczno-wychowawcza, Warszawa 1980, s. 7.
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dzi, że rodzina jest: Pierwszym i dlatego pod wieloma względami najbardziej kształtującym rozwój dziecka środowiskiem. Rodzina może wiele
osiągnąć w zakresie wychowawczym dziecka lub wiele zaprzepaścić6.
Jest to bardzo cenna i trafna myśl, ponieważ środowisko w jakim wzrasta dziecko oddziałuje na całe jego późniejsze życie. Potomstwo dla każdego rodzica powinno być najwyższym dobrem i
Bożą łaską. Dziecko, które pojawi się w rodzinie powinno być traktowane jako dar, o który trzeba niezwykle dbać i starać się jak najlepiej je wychować. Konstytucja Duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym7 głosi, że dziecko jest najważniejszym darem
małżeństwa. Jego pojawienie scala rodzinę, stanowi dopełnienie jej
wspólnoty, a także przynosi rodzicom wiele radości i bezcennego
dobra.
Najważniejsze cechy rodziny, które wymienia John Bradshaw to:
 rodzina jest jednostką zabezpieczającą wzrastanie i rozwój
każdego człowieka;
 jest miejscem, gdzie rozwija się własne „ja”;
 jest glebą, która zaspokaja wszystkie najważniejsze potrzeby
emocjonalne członków rodziny;
 jest jednostką socjalizacji, oraz ma decydujące znaczenie dla
przetrwania społeczeństwa8.
Prawidłowo funkcjonująca rodzina może zapewnić dziecku
harmonijny i zdrowy rozwój, który wpłynie pozytywnie na jego
dorosłe życie. Rodzina jest swego rodzaju systemem, który musi dobrze działać, aby wszyscy należący do niej członkowie byli szczęśliwi
i zadowoleni. Dlatego też, jakiekolwiek zaburzenie w jej obrębie uderza w cały system rodzinny, a zwłaszcza w małoletnie dziecko, które
jest najsłabszym jego ogniwem. Wszechstronny i właściwy rozwój
dziecka, może zapewnić rodzina, która ma następujące cechy:
• skuteczną komunikację
• autonomię i wspólnotę
• tożsamość i strukturę
• otwartość rodziny na świat9.
W. D. Wall, Twórcze wychowanie w okresie dzieciństwa, Warszawa 1986, s. 3.
Konstytucja Duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym „GAUDIUM ET SPES”, KDK 48.
8 J. Bradshaw, Zrozumieć rodzinę, Warszawa 1994, s. 18.
6
7
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2. Wpływ dysfunkcyjnej rodziny na życie dziecka
Rodzina dysfunkcyjna to rodzina wybrakowana, zamknięta,
zakłamana (chroni „tajemnicę rodzinną”). Nie jest nastawiona na
rozwój swoich członków, panuje w niej zaburzona komunikacja i
zamieszanie co do ról.
Dysfunkcja rodzinna, może przybierać różne formy:
• przemoc psychiczna lub fizyczna, maltretowanie, wykorzystywanie seksualne;
• alkoholizm, inne uzależnienia;
•choroba psychiczna w rodzinie;
• psychiczne opuszczenie dzieci, chłód emocjonalny, nieobecność emocjonalna rodziców:
• stawianie nieadekwatnych do możliwości i rozwoju dziecka
wymagań – żądanie spełnienia nadmiernych oczekiwań, lub infantylizowanie dziecka;
• nadużycia emocjonalne – używanie dziecka do zaspokajania
swoich potrzeb emocjonalnych, np. tworzenia z nim koalicji przeciw drugiemu rodzicowi, czy też czynienie z niego powiernika
spraw dorosłych;
• czynne odrzucanie, oraz dewaluowanie dziecka
• nadmierna kontrola
• przerost sztywnych wymagań nad okazywaniem czułościi
miłości10.
Dziecko wychowujące się w dysfunkcyjnej rodzinie nieustająco doświadcza:
• życia w ciągłym stresie i napięciu;
• izolacji społecznej rodziny, spowodowanej utrzymywaniem
tajemnicy rodzinnej;
• koncentracji myśli, oraz uczuć wokół członków rodziny;
• zamiany ról w obrębie rodziny, np. dzieci przyjmują rolę
rodziców dla młodszego rodzeństwa, czy też matka przejmuje
rolę ojca);
• zaprzeczania o istnieniu problemów w rodzinie;
Oficjalna strona internetowa www.szkolnictwo.pl, Rodzina dysfunkcyjna i jej
wpływ na wychowanie dziecka, oprac. D. Krupińska, (online) www:
http://www.szkolnictwo.pl/index.php?id=pu5503 (dostęp 25.05.2017).
10 Ibidem.
9
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• trudnych emocji: lęku, strachu, wstydu, bezradności, niepewności, poczucia winy, tłumionej złości, żalu11.
Dziecko, które żyje w takiej rodzinie, musi przystosować się
do sposobu jej funkcjonowania, jeśli chce przetrwać. Jest ono bowiem zbyt słabe, aby coś w niej zmienić. Małe dziecko wychowujące się w dysfunkcyjnej rodzinie doświadcza:
• frustracji: niezdolność rodziny do zaspakajania potrzeb i
empatycznego rozumienia dziecka, odrzucenie, zaniedbywanie,
opuszczenie, wykorzystywanie, nieadekwatność, itp.;
• inwazyjności: niezdolność rodziców do powstrzymywania się
od naruszania granic dziecka (przemoc fizyczna i psychiczna, agresja
słowna, wykorzystywanie seksualne, nieadekwatność, itp.)12.
Jedynym sposobem przetrwania staje się przystosowanie do
sytuacji, która:
Przekracza możliwości sprostania jej przez dziecko. Dziecko zwraca
się przeciw sobie, identyfikując się z tym, jak je postrzega, traktuje i czego
od niego wymaga dysfunkcyjna rodzina. Wzory zachowań, które zaczyna
realizować dziecko, są niezdrowym kompromisem – przetrwanie za cenę
rezygnacji z własnych potrzeb. Nie powodują one zmiany sytuacji rodzinnej, lecz podtrzymują „błędne koło”, są sztywne (tzn. dziecko na sytuacje
reaguje zgodnie z wyuczonymi wzorcami), wiążą się z negacją potrzeb i
naturalnych praw dziecka, a w efekcie wpływają na późniejsze dorosłe
życie, ograniczając jego możliwości i wybory13.
Takie negatywne przystosowanie dziecka może objawiać się
różnymi niekorzystnymi symptomami w sferze:
• emocji (utrata kontroli nad wyrażaniem uczuć lub ich nadmierne tłumienie; depresyjność);
• zachowania (np. gotowość do poświęcania siebie, rezygnacji
z własnych pragnień, potrzeb, planów, marzeń; przymus kontrolowania innych ludzi; odreagowanie emocji w działaniach impulsywnych – aktach agresji słownej lub fizycznej, czy obżarstwie);

Ibidem.
Oficjalna strona internetowa www.szkolnictwo.pl, Rodzina dysfunkcyjna i jej
wpływ na wychowanie dziecka, oprac. D. Krupińska, (online) www:
http://www.szkolnictwo.pl/index.php?id=pu5503 (dostęp 25.05.2017).
13 Ibidem.
11
12
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• relacji z ludźmi (np. przejmowanie odpowiedzialności za
innych; trudności w tworzeniu jakichkolwiek trwałych i bliskich
związków z ludźmi);
• samooceny (brak wiary w siebie, niskie poczucie własnej
wartości);
• zdrowia (np. nadużywanie alkoholu, narkotyków, leków
uspokajających i przeciwbólowych; zaburzenia psychosomatyczne)14.
Dysfunkcyjna rodzina zakazuje dziecku wyrażania prawdziwych emocji (Nie czuj!), nakazuje podtrzymywanie tajemnicy rodzinnej (Nie mów!), zakazuje korzystania ze swojego rozsądku
(Nie myśl!), oraz podtrzymuje dysfunkcyjne relacje (Nie ufaj!)15.
Samotne próby uporania się z trudnymi doświadczeniami
dziecka, takimi jak, np. odrzucenie, opuszczenie, przemoc, zaniedbywanie, wykorzystywanie, bez wsparcia dorosłych osób zawsze
owocują powstawaniem sądów poznawczych. Dotyczą one: własnych cech, kompetencji i umiejętności, poczucia wartości własnego
„ja”; innych ludzi (dorosłych, rówieśników), świata (np. instytucji,
takich jak kościół, szkoła itp.), oraz swojej przyszłości16.
Powtarzający się negatywny przekaz rodzinny jest okropnym
doświadczeniem, które przygotowuje emocjonalny i mentalny
grunt sprawiający trudności w życiu dziecka. Natomiast nie radzenie sobie z daną sytuacją wzmacnia patogenne przekonanie o sobie,
o innych i o całym świecie, a także powoduje zazwyczaj nasilenie
destrukcyjnych sytuacji w rodzinie17.
3. Dziewczynka z zapałkami – przykład rodziny zamieszanych ról
Baśnie Hansa Christiana Andersena są niezmierzoną skarbnicą
motywów i tematów. Jeden z najsławniejszych baśniopisarzy, jakim
był Andersen bardzo często podejmował trudne problemy w swych
utworach. Tematyka dysfunkcyjnej rodziny nie była mu więc obca.
Ibidem.
Ibidem.
16 Oficjalna strona internetowa www.szkolnictwo.pl, Rodzina dysfunkcyjna i jej
wpływ na wychowanie dziecka, oprac. D. Krupińska, (online) www:
http://www.szkolnictwo.pl/index.php?id=pu5503 (dostęp 25.05.2017).
17 Ibidem.
14

15
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Baśń Hansa Christiana Andersena pt. Dziewczynka z zapałkami18 to
wzruszająca opowieść o dziecku wychowującym się w dysfunkcyjnej rodzinie, w której występuje zjawisko zamieszanych ról.
Bohaterką utworu jest mała dziewczynka, która bez bucików i
ciepłego ubrania idzie ulicami miasta. Jest to dzień wigilii Nowego
Roku. W swym „znoszonym” fartuszku niesie wiązki zapałek, które chciała sprzedać. Niestety nikt tych zapałek nie kupował. Nie
mogła wrócić do domu, ponieważ bała się ojca. Zabronił jej przychodzić bez pieniędzy. W domu dziewczynki nie było ani ciepła
rodzinnego, ani miłości. Rodzice nie interesowali się losem swego
dziecka, a dodatkowo ojciec bił ją, gdy mało sprzedała zapałek.
Dziewczynka brnęła, więc przez śnieg i mróz, niosąc zapałki. Szła
cała zziębnięta i ogromnie smutna, ponieważ były święta. Biedaczka z ciekawości zaglądała do okien mieszkańców miasteczka, patrząc na szczęśliwe rodziny, które jedzą pyszne potrawy i dobrze
się bawią. Ludzie siedzieli w ciepłych pomieszczeniach, świętując
szczególny czas, jakim jest wigilia Bożego Narodzenia. Ziąb dokuczał dziewczynce coraz bardziej, ponieważ bose stópki już przemarzły z zimna. Biedaczka chciała się trochę ogrzać, dlatego też
zaczęła szukać jakiegoś schronienia. Postanowiła schować się między dwoma domami, gdzie było troszkę cieplej. Jej drobniutkie i
delikatniutkie rączki całkiem zdrętwiały z zimna. Aby poczuć ciepło na paluszkach, zapragnęła zapalić chociaż jedną zapałkę:
Wyciągnęła jedną i „trzask!”, jak się iskrzy, jak płonie! mały, ciepły,
jasny płomyczek, niby mała świeczka otoczona dłońmi! Dziwna to była
świeca; dziewczynce zdawało się, że siedzi przed wielkim, żelaznym piecem o mosiężnych drzwiczkach i ozdobach; ogień palił się w nim tak łaskawie i grzał tak przyjemnie; ach, jakież to było rozkoszne! Dziewczynka
wyciągnęła przed siebie nóżki, aby je rozgrzać także – a tu płomień zgasł.
Piec znikł – a ona siedziała z niedopałkiem siarnika w dłoni19.
Uczucie było tak cudowne, że biedaczka szybciutko zapaliła
następną zapałkę. Druga wizja była równie wspaniała jak pierwsza.
Dziewczynka ujrzała w niej niezwykle przytulny pokój, w którym
stał stół nakryty białym, odświętnym obrusem. Na stole, w półmisku leżała pięknie pachnąca, pieczona gęś, która coraz bardziej
18
19
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H. Ch. Andersen, Baśnie, przeł. S. Beylin, J. Iwaszkiewicz, cz. I, Warszawa 1985.
Ibidem, s. 194.

zbliżała się do głodnego dziecka. Niestety, w chwili, gdy zgasł
siarnik, dymiąca jeszcze gęś znikła, pozostawiając tylko smutne
wspomnienie. Przy odpaleniu następnej zapałki, dziewczynka ujrzała kolejną wizję. Była to piękna choinka z tysiącami światełek,
które zerkały na nią. Nagle wszystkie lampki wzniosły się do nieba
i zaczęły tworzyć cudowne, świecące gwiazdy. Na oczach dziecka,
jedna z nich zakreśliła błyszczący, długi ślad i spadła. Wtedy to,
dziewczynka pomyślała: Ktoś umarł! – (…) jej stara babka, która jedyna okazywała jej serce, ale już umarła, powiadała zawsze, że kiedy
gwiazdka spada, dusza ludzka wstępuje do Boga20.
Mała bohaterka poczuła jeszcze głębszy smutek, wspominając
babcię. Była to jedyna osoba z całej rodziny, która dbała i opiekowała się nią. Po śmierci ukochanej babci, biedaczka została całkiem
sama. Rodzice dziewczynki, jedynie ją wykorzystywali, nie obdarzając jej żadnymi ciepłymi uczuciami. Chcieli czerpać z niej tylko
profity, zamiast opiekować się nią. Została wyrzucona na straszny
mróz, bez odpowiedniego ubrania, i to po to, aby jeszcze zarabiać,
sprzedając zapałki. Biedaczka na wspomnienie biednej, zimnej chaty, w której nie miała bliskiej osoby, wolała marznąć na dworze.
Dodatkowo, w domu siedział ojciec, który ją bił.
Dziewczynka, siedząc tak w samotności, koło domów, wspominała swoją babunię. Pewnie dlatego, gdy tylko zapaliła kolejny
siarnik ujrzała ją. Babcia była jeszcze piękniejsza niż zwykle. Patrzyła na swą małą wnuczkę z ogromnym ciepłem, którego dziewczynce tak strasznie brakowało. Szczęśliwa dziewczynka, nie chcąc,
aby babcia zniknęła, jak poprzednie wizje, zapaliła resztę zapałek z
wiązki, którą trzymała w dłoni. Dziecko chciało, żeby babcia zabrała ją do nieba, tam gdzie będzie ciepło i będzie razem z babcią. Troskliwa babunia spełnia prośbę wnuczki i unosi ją do samego Boga.
Rano, kiedy ludzie wyszli na ulice, ujrzeli ciało małej dziewczynki. Zaczęli jej współczuć, widząc spalone zapałki. Sądzili bowiem, że biedaczka chciała się ogrzać tym sposobem.
Utwór Dziewczynka z zapałkami jest świetnym przykładem rodziny, w której biedne, małe dziecko jest wykorzystywane przez
swych rodziców. Dziewczynka jest opuszczona i samotna, nie ma
20

Ibidem.
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oparcia w swych rodzicach, a wręcz są oni dla niej prześladowcami. Dziecko tragicznie kończy życie przemarzając w dzień Wigilii
Bożego Narodzenia sprzedając zapałki. Nie wraca do domu, gdy jej
zimno, ponieważ boi się przyjść bez pieniędzy. W owej rodzinie
nastąpiło zamieszanie ról członków rodziny, gdzie rodzice zamiast
zapewnić byt swej córeczce, sami chcą czerpać z niej profity, wysyłając ją tak naprawdę na żebry. Rodzina dziewczynki jest dysfunkcyjna, nie ma w niej ani miłości, ani opiekuńczości, za to jest strach i
przemoc. Niewinne dziecko traci życie przez rodziców, którzy tak
naprawdę nigdy nie powinni mieć potomstwa.
4. Brzydkie kaczątko – odrzucenie i brak miłości w życiu
dziecka
Następnym przykładem rodziny dysfunkcyjnej, może być rodzina szarego kaczątka z baśni Hansa Christiana Andersena pt.
Brzydkie kaczątko21. Główny bohater, jakim jest małe kaczątko zostaje odrzucony przez swą matkę i całe społeczeństwo ze względu na
swoją inność. Ma on inny wygląd niż pozostałe kacze dzieci, przez
co jest prześladowany i szykanowany.
Bohaterami utworu Brzydkie kaczątko są zwierzęta mające
ludzkie cechy. Baśniopisarz w owej baśni przedstawia historię
brzydkiego kaczątka, które jest niczym małe dziecko. Nie rozumie
ono, czemu znalazło się w takiej trudnej sytuacji, gdzie nikt go nie
lubi. Jest smutne i osamotnione. Natomiast rodzina i społeczność,
czyli zwierzęta żyjące w gospodarstwie prześladują malca, ponieważ nie tolerują wyróżniających się jednostek. Rodzina dzieckakaczątka jest dysfunkcyjną rodziną, ponieważ nie potrafi zapewnić
mu najpotrzebniejszych i najważniejszych rzeczy w jego rozwoju,
jak miłość, czułość, opiekuńczość i bezpieczeństwo.
Baśń rozpoczyna się w chwili, kiedy kacza matka wysiaduje
jaja, czekając z niecierpliwością na kaczęta. W końcu ku uciesze
mamy-kaczki, wszystkie skorupki zaczęły pękać. Kolejno wychodziły z nich piękne, żółte kaczuszki. Niestety z jednego, największego jaja, w dalszym ciągu nie wychodziło pisklę. Któregoś dnia w
odwiedziny do mamy-kaczki przyszła koleżanka i kazała porzucić
21
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duże jajo, twierdząc, że może to być indycze pisklę. Jej zdaniem
dzieci indycze sprawiają same kłopoty, ponieważ boją się wody i
nie potrafią pływać. Jednak kaczka postanowiła poczekać, i w końcu jajo pękło:
Pip, pip! – zapiszczało pisklątko i wylazło; było bardzo duże i brzydkie. Kaczka przyjrzała mu się. – Jakież to kaczątko jest duże – powiedziała.
– Niepodobne do żadnego innego22.
Na szczęście nie było to pisklę indycze, ponieważ kiedy rodzina wyszła na pierwszy spacer od razu poszła nad wodę. Kaczątko od razu wskoczyło do wody i zaczęło pływać. Robiło to doskonale, może nawet i trochę lepiej niż pozostałe rodzeństwo. Ucieszona matka postanowiła, więc iść z dziećmi na podwórze, pokazać
je mieszkającym tam zwierzętom. Niestety już tego samego dnia
wszystkie zwierzęta z gospodarstwa zauważyły „inność” największego pisklęcia. Jedna z kaczek nawet podfrunęła do szarego kaczątka i dziobnęła je mocno w kark. Społeczeństwo zwierząt, nie
akceptujące wyglądu malca, głośno mówiło:
Fe, jak wygląda tamto kaczątko! Nie chcemy go tu mieć pomiędzy
nami!23
Z każdym dniem było coraz gorzej:
(…) zarówno kaczki, jak kury dziobały, potrącały, kopały i wyśmiewały biedne kaczątko, które ostatnie wykluło się z jajka i było takie brzydkie. (…) Wszyscy prześladowali biedne kaczątko, nawet rodzeństwo było
bardzo niedobre dla niego24.
Matka widząc i słysząc co się dzieje wokół jej dziecka, sama
zastanawiała się, dlaczego jest on taki brzydki i dużo większy od
pozostałych. Zrozpaczone pisklę nie może zrozumieć, czemu reszta
społeczności nie może go zaakceptować. Cały czas stara się dobrze
zachowywać, jest kulturalne, mówi „Dzień dobry”, a i tak jest źle
traktowane. Kaczątko zrozumiałoby, gdyby tylko zwierzęta z gospodarstwa mu dokuczały, ale nie rodzina. Osamotnienie, żałość,
zmartwienie i ból szarego pisklęcia sięgnęła zenitu w chwili, kiedy

Ibidem, s. 140.
Ibidem, s. 141.
24 Ibidem.
22
23
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matka-kaczka nie mając już siły bronić swego dziecka przed innymi, powiedziała: Byłoby lepiej, żebyś sobie poszedł gdzieś daleko!25.
Dla małego kaczątka słowa matki były niczym sztylet, który
ugodził w jego dobre serduszko. Usłyszeć takie słowa od swojej
matki było czymś tak strasznym, że pisklę w tym momencie zapragnęło uciec ze wsi. Dopóki miał po swojej stronie matkę, był w stanie znieść wszystkie obelgi, groźby i szturchania. Jednak teraz, w
jednej chwili cały świat malca runął. Pozostał całkiem sam na świecie, bez rodziny. Maluch poczuł ogromną pustkę i rozpacz, której
nic nie było w stanie ukoić. Kaczątko nie wiedziało, co ma ze sobą
począć, ale wiedziało, że już nie może dłużej zostać na podwórzu.
Zmartwione i zrezygnowane pisklę ucieka z rodzinnej wsi, postanawiając, że już nigdy tu nie wróci.
Kaczątko bardzo długo wędrowało, aż dotarło na bagna. Dostrzegło tam stado dzikich kaczek, które zaraz potem padły łupem
myśliwych. Przerażone pisklę wyruszyło, więc w dalszą podróż.
Wędrowało tak długo, aż dotarło do chałupki starej kobiety.
Mieszkała ona razem z kurą i kotem. Zwierzęta te potrafiły „zadowolić” gospodynię, a kaczątko nie. Staruszka chciała, aby znosiło
jaja, a ono tego nie potrafiło. Ponadto zwierzęta mieszkające w
chatce ciągle się wymądrzały, co denerwowało małego bohatera.
Dodatkowo dokuczał mu już brak świeżego powietrza i tęsknił za
błękitną wodą. Dlatego też, opuścił domek starej kobiety i ruszył w
dalszą podróż.
Biedne kaczątko przez całą jesień spacerowało po polach pływając w stawach i jeziorach. Było bardzo samotne i nie miało z kim
nawet porozmawiać. Któregoś dnia, podobnego do wszystkich innych szarych dni, zobaczyło stado ślicznych, białych łabędzi i bardzo zapragnęło być podobnym do nich. Było to jego największe
marzenie, stać się pięknym i podziwianym ptakiem.
Po jesieni nastała sroga i długa zima, podczas której biedak
wiele wycierpiał. W pewnym, krytycznym momencie był nawet
bliski śmierci. Kiedy woda w stawie zamarzła, wycieńczony bohater przymarzł do tafli lodu. Całe szczęście, że obok stawu przechodził chłop i zabrał do domu wyziębionego ptaka. Kaczątko ogrzało
25
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Ibidem, s. 142.

się w domku i błyskawicznie doszło do siebie. Bardzo szybko uciekło też z chaty wybawiciela, ponieważ bało się jego dzieci i żony.
Po ucieczce zaszyło się na bagnach w sitowiu, odizolowując się od
reszty świata.
Dla bohatera zima była podwójnie ciężka, zarówno ze względu na trudne warunki atmosferyczne, jak i na jego zły stan ducha.
Biedny ptak czuł się w tym okresie niezwykle samotny. Brakowało
mu miłości i ciepła rodzinnego. Był tak nieszczęśliwy, iż nie widział dla siebie żadnej nadziei na poprawę losu. Samotność, cierpienie, brak poczucia opieki i bliskości ze strony rodziny, niepewność, strach, oraz niezrozumienie to były te uczucia, które towarzyszyły mu od początku jego istnienia. Bohater wiedział, że w żadnym społeczeństwie nie ma miejsca dla takiego „odmieńca”, jak on.
Nawet jego matka-kaczka, którą bardzo kochał i szukał w niej
oparcia i pocieszenia, odwróciła się od niego. Matka rezygnuje z
walki o poprawę losu swego syna, wybierając społeczność i jego
wolę. Postępuje ona wbrew swemu instynktowi, który przecież
nakazuje opiekować się wszystkimi swymi dziećmi.
Malec nie potrafi zrozumieć, czemu właśnie dla niego zabrakło matczynej miłości, przecież starał się być grzecznym synkiem,
który by nie sprawiał żadnych problemów. Zachowanie matkikaczki było czymś tak strasznym w życiu kaczątka, że straciło ono
całkowicie wiarę w siebie. Bohater uważa, że jest tak okropnie
brzydki, że nawet matka się go wyrzeka. Sądzi, że nie zasługuje na
miłość, czuje się całkowicie bezwartościowy i dlatego też, pragnie
być kimś innym. Jego samopoczucie jest w tak złym stanie, że nie
odczuwa już żadnych chęci życia. Chce umrzeć i już więcej nie
cierpieć.
Kiedy wreszcie nadchodzi piękna i słoneczna wiosna, ptak
postanawia wyjść z ukrycia i dostrzega cudowne łabędzie. Pływały
one w stawie i wyglądały wręcz bajecznie. Bohater zawsze pragnął
być ślicznym łabędziem. Postanawia, wiec do nich podpłynąć, aby
go zadziobały. Chce zginąć „z rąk” tych idealnych ptaków. Nieszczęśliwy bohater spuszcza, więc głowę w dół, czekając na śmierć.
Jednak ku swemu zdziwieniu, zauważa swe odbicie w tafli wody i
nie może uwierzyć, ale nie ma już tam brzydkiego kaczątka. Teraz
bohater jest ślicznym łabędziem. Inne ptaki w stawie, widząc no509

wego łabędzia od razu wyraziły swój zachwyt. Przewyższał on
swym wyglądem pozostałe łabędzie. Dzieci, widząc nowego ptaka,
wołały „Ten nowy jest najładniejszy. Taki młody i piękny!”26. Bohater słysząc te słowa, pierwszy raz poczuł się wreszcie szczęśliwy.
Nie wiedział jak ma się zachować, więc:
Schował głowę pod skrzydła i sam nie wiedział, co się z nim dzieje; był
zbyt szczęśliwy, ale wcale nie dumny, gdyż dobre serce nie bywa nigdy pyszne; myślał o tym, jak go prześladowano i wyszydzano, i słuchał, jak wszyscy
teraz mówili, że jest najpiękniejszym ze wszystkich pięknych ptaków27.
Nieszczęśliwe dzieciństwo bohatera wpłynęło na jego niskie
poczucie własnej wartości. Psychiczne opuszczenie przez bliskich,
szczególnie przez matkę odbiło się na jego postrzeganiu świata i
własnej osoby. Przez zachowanie matki-kaczki młody ptak doświadczył jako pisklę trudnych emocji, z którymi nawet dorosły nie
mógłby sobie poradzić. Dysfunkcyjna rodzina, w której pojawił się
bohater zafundowała mu życie w ciągłym stresie i napięciu. Na
szczęście los uśmiechnął się do młodego ptaka i odmienił jego
smutny żywot.
Literatura dostarcza nam wielu przykładów obrazujących
prawdziwe problemy, z którymi zmaga się wiele dzieci. Wychowywanie się w dysfunkcyjnej rodzinie w ogromny sposób wpływa
na życie i funkcjonowanie dziecka. Dorastanie w takiej rodzinie jest
bardzo trudne i bardzo często kończy się tragicznie, co przedstawiają podane przykłady.
Streszczenie:
Artykuł, zatytułowany Dysfunkcyjna rodzina i jej wpływ na wychowanie dziecka (na podstawie baśni H. Ch. Andersena)poświęciłam
rodzinie i jej roli w wychowaniu dziecka. Zaprezentowałam problem dysfunkcyjnej rodziny ilustrując zagadnienie takimi utworami Hansa Christiana Andersena jak: Dziewczynka z zapałkami i
Brzydkie kaczątko.
Słowa kluczowe: rodzina, dziecko, baśń, Hans Christian Andersen
H. Ch. Andersen, Baśnie, przeł. S. Beylin, J. Iwaszkiewicz, cz. I, Warszawa
1985, s. 145.
27 Ibidem, s. 145.
26
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Summary:
The dysfunctional family and its influence on the upbringing of a
child (based on the story of H. Ch. Andersen)
The article, entitled The Dysfunctional Family and its influence on
the upbringing of a child (based on the story of H. Ch. Andersen), I devoted to family and its role in raising a child. I presented the issue
of a dysfunctional family by illustrating it with such works by Hans
Christian Andersen like: The Little Match Girl and Ugly Duckling
Key words: family, child, fairy tale, Hans Christian Andersen
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Małgorzata Andrzejak-Nowara

RODZINNE REMINISCENCJE W „DWUNASTU STACJACH”
TOMASZA RÓŻYCKIEGO
Dwanaście stacji Tomasza Różyckiego1 oznacza sentymentalną
wędrówkę w szczęśliwy kraj lat dziecinnych poety. Dzieło przedstawia losy generacji przesiedleńców z Kresów, którzy nie zasymilowali się w nowej rzeczywistości i żyją w pewnego rodzaju izolacji. Poemat obrazuje dramat odejścia tej generacji. Główny bohater,
nazywany Wnukiem, potomek repatriantów, otrzymuje od nestorki
rodu zadanie zorganizowania wyjazdu rodziny do dawnej ojczyzny. Zorganizowanie wyprawy nakazuje Wnukowi zebranie całej
familii. I chociaż to Opole jest miastem mu najbliższym, a ojczyzna
dziadków obca i daleka, to jednak decyduje się wypełnić rolę
przewodnika w powrocie do utraconej Arkadii swoich przodków.
Co ważne, powrócić chcą wszyscy, nie tylko żyjący, ale i umarli –
obecni we wspomnieniach, pamięci rodzinnej. Zajmując się organizacją podróży, Wnuk poszukuje także swoich korzeni, tego, co łączy go ze znaną, ale i nieznaną wspólnotą. W efekcie udaje mu się
odnaleźć własną tożsamość, czego wymownym wyrazem jest finałowa scena, w której rozpoznaje i nazywa ludzi należących do innego czasu i innej przestrzeni. Bohaterowie Różyckiego dotknięci
traumą wypędzenia dotkliwie odczuwają utratę dawnej ojczyzny, a
jednak Dwanaście stacji to pełen humoru, dystansu, i przede
wszystkim ciepła, hymn na cześć prowincji, wyrażony językiem
heroikomicznego patosu.
Można śmiało powiedzieć, że Różycki zdecydował się podjąć
temat nieprzynależny swojemu pokoleniu, za to bardzo bliski generacji dziadków. Pokolenie swoich przodków, którzy się osiedlili
na ziemiach odzyskanych, niezwykle trafnie nazwał „pokoleniem
Tomasz Różycki – jeden z najzdolniejszych polskich poetów współczesnej
doby – urodził się w Opolu, ale pochodzi z rodziny kresowej; jest pracownikiem
naukowym Katedry Kultury i Języka Francuskiego Wydziału Filologicznego na
Uniwersytecie Opolskim. Za poemat Dwanaście stacji poeta otrzymał prestiżową
Nagrodę Kościelskich (2004).
1
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nierozpakowanych”2. I nie ma w tym przesady, ponieważ sporo
przesiedleńców do końca życia trwało w przekonaniu, że na Śląsku
znaleźli się tymczasowo. W jednym z wywiadów3 autor Dwunastu
stacji przyznaje, że siedzi w nim mit Kresów. Czuje się kimś stamtąd, mimo, że to nie powinno dotyczyć jego pokolenia, ponieważ
urodził się w 1970 roku w Opolu4. A jednak „pozostaje w stanie
bytowego zawieszenia i rozdarcia”, charakterystycznego dla pokolenia dziadków, którzy „obdarzyli go poczuciem niepewności co
do tego, czy ma się ojczyznę i czym ona jest w istocie dla poety”5.
To powoduje, że jego odczuwanie świata także jest dotknięte kompleksem uchodźcy, repatrianta, który już stracił starą ojczyznę, a
jeszcze nie oswoił nowej. W jego poezji wciąż powraca fraza „nie
mamy ojczyzny”6.
Dwanaście stacji nosi wszelkie znamiona autobiografizmu. Poemat bowiem nie tylko odwołuje się do tego, co wypracowały polska tradycja i kultura, ale także do przeżyć i doświadczeń samego
autora, którego alter ego to bohater poematu, nazywany Wnukiem.
Podróż zgromadzonej przez Wnuka familii nie jest dosłowna.
To wyśniona i wymodlona przez wygnańców podróż mentalna do
źródeł najgłębszego odczuwania. Przesiedleńcy peregrynują na
odpust do swojej dawnej parafii w Glinianach, a do pociągu-widma
wsiadają wszyscy – zarówno ci, którzy żyją, jak i ci, którzy już
dawno umarli. Widmowy pociąg wiezie repatriantów z powrotem
w ich strony, a wszyscy zgromadzeni jadą z radością, ze śpiewem
na ustach. Tak w sposób metaforyczny Różycki przedstawia losy
pokolenia swoich dziadków, ich symboliczne odejście.
Tekst poematu zaadaptował na scenę i zrealizował w Teatrze
im. Jana Kochanowskiego w Opolu Mikołaj Grabowski7, który spojJ. Cofałka, Ślązacy i Kresowiacy, Warszawa 2011, s. 18-19.
Poeta w wieku męskim – rozmowa Doroty Wodeckiej z Tomaszem Różyckim,
poetą, „Gazeta Wyborcza”, 13.11. 2009 r.
4 J. Cofałka, dz. cyt., s. 242.
5 K. Maliszewski, Pierwsze wiersze. Notatki z Różyckiego, „Strony” 2009, nr 3
(28), s. 107.
6 D. Lisak-Gębala, Ojczyzna jest za mgłą, „Strony” 2009, nr 3 (28), s. 108.
7 Reżyser teatralny, aktor, pedagog, okrzyknięty przez krytyków „prześmiewcą narodowych wad”. Laureat znaczącej Nagrody im. Konrada Swinarskiego, przyznawanej przez redakcję miesięcznika „Teatr”.
2
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rzał na dzieło Różyckiego jako na tekst „zjadliwy, ironiczny, poważny, nostalgiczny i śmieszny zarazem”8. Ożywił na scenie odchodzący w niepamięć świat uchodźców, którzy przywieźli na
opolską ziemię swoje zwyczaje i tradycję. Nie pokonały ich zawirowania polskiej historii współczesnej. Dopiero pojawienie się nowego kapitalistycznego świata odesłało rodzinę Wnuka, wyrwaną
ze swojej „małej Ojczyzny”, do skansenu historii. Skonfrontowanie
mentalności, tradycji i historii dwóch grup ludzi: autochtonów i
repatriantów – połączonych ze sobą historią – to podstawowa warstwa opolskiej inscenizacji.
Spektakl teatralny, chociaż wartki w swojej narracji scenicznej,
nie byłby w stanie sprostać literackiemu oryginałowi – ze względu
na obszerne i niemożliwe do przeniesienia na scenę epizody. Dlatego jego część przybrała postać filmu i została zręcznie wkomponowana w akcję widowiska. Grabowski wykorzystał współczesną
epopeję Różyckiego i zbudował z niej paralelę pomiędzy romantyczną tęsknotą Polaków do wspaniałej, świętej Polski a marzeniem
wygnańców-pielgrzymów, którzy odbywają mentalną podróż w
głąb naszej narodowej duszy. Ukazał rytualny powrót do źródła
dobra i piękna, czyli do mitycznej „małej Ojczyzny”. Przy wtórze
żarliwych modlitw zanoszonych do nieba, stworzył opowieść o
bolesnym poszukiwaniu utraconego raju.
Jan Cofałka9, autor książki Ślązacy i Kresowiacy, w sposób paradokumentalny przedstawia niezwykły exodus, który miał miejsce na
Śląsku po drugiej wojnie światowej. Opuszczali go i byli z niego wysiedlani Niemcy, zaś w związku z przesunięciem granic Polski o 250
km na zachód przybywali tu masowo ludzie z Kresów Wschodnich
dawnej Rzeczypospolitej. „Odbyła się największa w naszych tysiącletnich dziejach kotłowanina ludzi i rodzin, wiejskich i miejskich, ma8 M. Grabowski, Premiera „Dwunastu stacji” Tomasza Różyckiego w teatrze w
Opolu,
nto.pl,
http://www.nto.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20120619/POWIAT01/120619
291/ [dostęp:19.06. 2012].
9 J. Cofałka – politolog, publicysta, współpracownik miesięcznika społecznokulturalnego „Śląsk”, autor książek Księga Ślązaków oraz Ślązacy w Warszawie,
współautor książki Jan Szczepański. Humanista uczony – państwowiec; pod pseudonimem Janusz Leński opublikował Sejmowe plotki i anegdoty.
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łych i wielkich społeczności, wyrwanych przez huragan II wojny
światowej ze swoich domostw, osiedli, krajobrazu”10. Oto jak opisuje
podróż grupy Kresowiaków, którzy w swoich miasteczkach pozostawiali meble, domy, przyjaciół, całe swoje życie:
Ich transport składał się z lor11 oraz jednego krytego wagonu
dla staruszków i matek z małymi dziećmi.[…] Transport co
pewien czas stawał, aby można było załatwić potrzeby naturalne. Wtedy też wszyscy szybko próbowali zagotować wodę, co
rzadko się udawało, bo maszyniści zbyt szybko świstali, aby
siadać, i ruszali, nie bardzo się przejmując tymi, którzy się
gdzieś zawieruszyli. Nie było gdzie wyprać pieluch, nie wspominając już o kąpieli dziecka. […] Mieli szczęście, bo było ciepło, a lory na węgiel przepuszczano w pierwszej kolejności, bo
miały po rozładowaniu repatriantów szybko wracać, wywożąc
ze Śląska łupy wojenne, dzięki czemu nie wlekli się jak inne
transporty całymi tygodniami, lecz tylko pięć dni12.

Można śmiało zaryzykować stwierdzenie, że Dwanaście stacji
jest ciągłym powrotem. Wnuk poprzez wspomnienia przenosi się
do czasów dzieciństwa, kiedy to centrum jego świata stanowiła
niewielka kamienica babci. Przypomina sobie zdarzenia z nią
związane – zapomniane przedmioty, niekończące się zabawy, smaki, zapachy, obrazy tamtych lat. Szuka przeszłości i na nowo ją interpretuje:
Oto i szuflada, w której chowane były najróżniejsze sprzęty,
papiery, klucze, młotek i obcążki, drewniane linijki, gumki od
słoików, zakrętki, ołówki oraz niepojęte w istocie, przeznaczeniu oraz pochodzeniu części czegoś większego. Każda podróż
palców w głąb jej ciemności była niewiadomym i niebezpiecznym zgoła przedsięwzięciem, czyhały tam bowiem całkiem niespodziane stare żyletki albo też pinezki, a jednak za każdym
razem niewygasła żądza przygody popychała ręce do poszukiwań skarbów nieodkrytych13.
E. J. Omańczyk, Rzeczpospolita Polaków, Warszawa 1977, s. 7.
Lora – odkryty wagon towarowy, węglarka.
12 J. Cofałka dz. cyt., s. 115.
13 T. Różycki, dz. cyt., s.10.
10
11
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Wspominanie dzieciństwa z perspektywy dorosłego człowieka zdecydowanie różni się od wspomnień dziecka. Po latach niektóre zdarzenia wydają się o wiele bardziej błahe. Inne znów przybierają na sile i intensywności. Bywa też, że zapamiętane z okresu
dzieciństwa przedmioty w konfrontacji z rzeczywistością tracą na
wartości. Unieważniają się, wymazują z pamięci. Okazują się
mniejsze, bardziej pospolite, albo wręcz przeciwnie – olbrzymieją,
stają się niezwykłe. Wszystko zależy od nasycenia emocji, które
towarzyszą uruchamianiu wspomnień. Dorośli często bagatelizują
to, co dzieciom wydaje się najważniejszą sprawą w ich życiu. A
jednak chętnie wracają pamięcią do swojego dzieciństwa. „Zapachy! pierwsze świadectwo naszego stopienia ze światem. Te niegdysiejsze zapachy odnajduje się zamykając oczy”14:
Ach, ten ogródek! Bez ładu ni składu, ogromne pole,
oraz las dla dziecka, dla dorosłego ciasny zakamarek! Cały to
świat! […] Zapach się będzie przy tym unosił tak silny, że dla
dziecka takie będzie na wieki już z wiosny wspomnienie.
Dookoła krzaki czerwonych porzeczek, po których chodziły w
te i wewte ogromne ślimaki, dalej porzeczki czarne, z początku
śmierdzące i długo z tej przyczyny pogardzane przez wszystkie
dzieci, z wiekiem jednakże wciąż bardziej przez Wnuka lubiane
i poszukiwane by w końcu w rankingu letnich list przebojów
awansować na pierwsze zasłużone miejsce, jak to się stało również i z innymi rzeczami, które tak śmierdziały nam za dzieciństwa, a teraz się stały smakołykami15.

Jak pisał Philippe Lejeune: „Wspomnienia z dzieciństwa są
nieciągłe i niepewne, ale często intensywne i ta intensywność wydaje się gwarantować ich wiarygodność”16. Rządzą nimi zniekształcenia, modyfikacje, idealizacje, które mogą prowadzić do
wątpienia w ich faktyczną rzeczywistość. Posługując się tezą Bachelarda, można też powiedzieć, że: „Marzymy wspominając.

G. Bachelard, Poetyka marzenia, przeł. L. Brogowski, Gdańsk 1998, s. 168.
T. Różycki, dz. cyt., s. 41.
16 P. Lejeune, Wariacje na temat pewnego paktu. O autobiografii, red. R. LubasBartoszyńska, przeł. W. Grajewski i inni, Kraków 2001, s. 242.
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Wspominamy marząc”17. To sprawia, że dzieciństwo przedstawiane w narracjach pamięci zazwyczaj poddawane jest zabiegom mityzacji. Zastosowana przez Różyckiego w Dwunastu stacjach plątanina wątków, obrazów, zapisów „wędrówek pamięci” – buduje
labiryntową strukturę tekstu.
Niektóre wypadki opowieści przemieniają się w legendy i mity, a te przechowywane są w pamięci krewnych bez względu na ich
uczestnictwo. Wracanie myślami do minionych czasów jest charakterystyczne dla rodziny. W ten sposób buduje ona wspólnotę i tożsamość. Przykładem mityzowania przeszłości w utworze Różyckiego jest opowieść cioci Sydzi o parafii w Glinianach:
Gliniany to słynna parafia, kto wie, czy nie starożytniejsze miasto od samej Warszawy albo też i Lwowa. Wystarczy powiedzieć, że przez samych Tatarów, którzy dawno wyginęli, spalona sześćdziesiąt razy, nie licząc potem bolszewików, Moskali,
Turków, Kozaków, Szwedów, Laponczyków, Niemców i Węgrów, Włochów, Mołdawian, Lipków, Samojedów, Mordwinów, białych, petlurowców, mazepińców, endeków, wszystkich
maruderów, banderowców, gieelowców, Austriaków, bulbowców, komorników, akowców, partyzantów radzieckich i rodzimych chłopów w ogólnym ferworze. A takim wynikiem nie
może się przecież pochwalić żadna ze znanych stolic wojewódzkich, nie umniejszając przy tym równie słynnym miastom,
jak Paryż czy Rzym18.

Tak rodzina Wnuka budowała mit o Glinianach przez dziesiątki lat, od swojego niefortunnego (w ich mniemaniu) przyjazdu
na Śląsk, który miał być przecież tymczasowy. Hiperbolizujące wyliczenia podkreślają niezwykłość tamtego miejsca, bogatej historii,
która świadczy o sławie parafii. Ciocia opowiada o tym, czego sama była świadkiem: „Ludzie mieli w domach, wzdłuż rzeki przez
pięć kilometrów, farbiarnie, a w wodzie żyły pstrągi i ogromne raki”19 oraz o tym, co zostało jej opowiedziane: „A teraz tam bida, że

G. Bachelard, dz. cyt., s. 118.
T. Różycki, dz. cyt., s. 19-20.
19 Tamże, s. 20.
17
18
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nie ma co do garnka włożyć, jak pisali do mnie”20. Przekazy ustne
dotyczące przeszłości ulegają najczęściej przekształceniom, co często prowadzi do zniekształceń, przenikania się przeróżnych
wspomnień. Projekt podróży pod przewodnictwem Wnuka jest tak
niezwykły, że do świata, który wszyscy znali i kochali, który ich
łączył – pragnie też powrócić najstarsze pokolenie.
Utwór Różyckiego składa się z dwunastu rozdziałów, nazwanych stacjami. Część z nich to epizody, kolejne etapy wtajemniczenia w życiu Wnuka, jak np.: Stacja pierwsza: Spotkanie, Stacja druga:
Parafia, Stacja czwarta: Wyprawa. Z kolei inne odnoszą się do wspomnień. Tak jest w przypadku Stacji trzeciej: Pierogi, Piątej: Działka,
Szóstej: Zegar. Tylko nazwy dwóch stacji: Ósmej: Prudnik oraz Dziewiątej: Moszczanka określają konkretne punkty na mapie wędrówki
bohatera poematu. Stacja siódma: Autobus pełni rolę humorystycznego przerywnika, stanowi kontrapunkt wobec Jedenastej: Zagłada –
apokaliptycznej wizji rozpadającego się świata dzieciństwa Wnuka.
Stację dziesiątą: Pociąg otwiera refleksja na temat podróżowania
przyrównanego do przekraczania śmierci:
Podróżowanie pociągiem czyż nie jest przekraczaniem śmierci?
Czyż ruch kół, obroty, odrywanie się od świata, nie jest wstąpieniem w inne życie, zupełnie nieznane? Czyż nie jest doskonałym skupieniem na sobie, kiedy ciało porwane ze świata pozostaje w bierności przez wiele godzin? Czyż podróż pociągiem
nie jest doskonałą figurą naszego odejścia, przemienienia?[…]
Czyż podróż pociągiem nie jest w takim razie obrazem śmierci?
Czy nie jest jej przeżywaniem? Czyż nie jest przepowiedzianą
wiecznością, jej emblematemi smakiem? Czyż nie jest połączeniem istnienia z niebytem, metaforą snu?21

Jeżeli podróż pociągiem jest przekraczaniem granicy śmierci,
jest tym samym przekraczaniem progu. W psychologii procesu
próg jest centralnym pojęciem, strukturalnie oznacza granicę tożsamości i oddziela „znane” od „nieznanego”. Przesiedleńcy z Kresów nie chcą poznawać „nowego”, tęsknota za „starym” jest
20
21
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Tamże.
T. Różycki, Dwanaście stacji. Poemat, Kraków 2004, s. 109.

główną siłą, która ich popycha, ale wstecz. Wsiadając do pociągu
marzą nie o poznawaniu, ale o powrocie w bezpieczną, oswojoną
przestrzeń przeszłości. Niby przekraczają próg, ale jest to iluzja, bo
tak naprawdę stoją w miejscu. Ich zachowanie jest zaprzeczeniem
tego, o czym piszą w swojej książce Julie M. Diamond i Lee Spark
Jones: „Rozwój psychiczny człowieka nie jest możliwy bez mierzenia się z progiem, w związku z czym psychologia procesu wypracowała metody, które mają umożliwić jednostce oswajanie
progu oraz jego przekraczanie22.
Bohaterowie Dwunastu stacji z ufnością peregrynują na odpust do swojej dawnej parafii w Glinianach. I chociaż, zazwyczaj,
każda zmiana budzi lęk, bo zawsze jest wejściem w nieznany obszar doświadczeń, to jednak grupa wygnańców jedzie z radością,
bo jadą do siebie. A mimo to trwają w jakimś rytualnym zawieszeniu. Tak, jakby – posługując się koncepcją van Gennepa23 – utknęli
w fazie liminalnej. W przedziale pomiędzy światami: przeszłym i
teraźniejszym. Dlatego żyją na walizkach ze świadomością tymczasowości. Nie pragną zmiany i nigdy nie przekroczą granicy
progu. W Dwunastu stacjach pociąg jest wehikułem mitycznego,
onirycznego przeniesienia, obiektem współistnienia wielu światów. Podróżujący nim członkowie rodziny Wnuka stają się odbiciem samych siebie sprzed ponad pięćdziesięciu lat:
Niektórzy, w pamięci mając swą ostatnią podróż pociągiem,
przynieśli ze sobą trochę kartofli, pościel, koce, złoto i dolary
zaszyte w spódnice i włożone w buty, […] Byli też tacy, którzy
na wypadek nieśli ukryty głęboko w pierzynie granat lub mały
karabin chowali pod płaszczem, ponieważ tam nigdy nic nie

22 J. M. Diamond, L. Spark Jones, Droga powstaje gdy idziesz, przeł. A. Raczyńska, ebook (amazon), 2012.
23 Na początku XX wieku Arnold van Gennep wprowadził do antropologii
termin rites de passage – obrzędy przejścia23. Zaliczył do nich rytuały związane z
narodzinami, inicjacją i śmiercią, które zmieniają status człowieka. Zmiana może
odnosić się do statusu społecznego w sensie wieku, zawodu, stanu cywilnego,
macierzyństwa i wielu innych wymiarów. Może też dotyczyć fizycznego przemieszczania się jednostek pomiędzy różnymi miejscami, a więc przekroczenia
granicy terytorium, przeprowadzki, podróży – szczególnie w przypadku podróży sakralnej, potocznie nazywanej pielgrzymką.
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wiadomo, hajdamaka zostanie hajdamaką, choćby miał lat
osiemdziesiąt i względny paraliż24.

Podobnie podróż pociągiem postrzega sam Wnuk, wspominając swe dziecięce lata:
Pociąg ruszył i to ruszył z szybkością dobrze znaną Wnukowi z
podróży młodości, to znaczy bardzo wolno, tak, że kiedy latem
przebywał tę drogę z Babcią, często wysiadali w biegu, aby nazbierać po drodze borówek w lesie i wsiąść z powrotem do pędzącego składu25.

Przeciwieństwem tego poniekąd sielankowego opisu powrotu
do czasów dzieciństwa jest wspomnienie wywózek:
Od słowa do słowa przyszło do przypomnień wywózek w
strasznym roku czterdziestym, kiedy sowieci w nocy zapukali
do okien i drzwi i kłując długimi bagnetami popędzali do wyjścia. W czasie tamtej drogi pociągiem, która trwała dwa tygodnie w wagonach dla zwierząt, a pociąg przymarzał często do
torów, umarło pierwsze dziecko, drugie zabrano im zaraz w
obozie, żeby wywieźć daleko na południe, do pracy w drużynach czerwonych pionierów 26.

Trauma związana z tamtą podróżą sprawiła, że bohaterowie
poematu nie potrafili uciec od złych skojarzeń z przeszłością. Dopiero perspektywa powrotu do utraconych miejsc pozwoliła im
znów wsiąść do pociągu, w którym wagony nie są już zwierzęce,
ani węglowe, nie przymarzają do szyn. Podróż zostaje „odwrócona”, wracają bowiem do swojej „małej ojczyzny”. To sentymentalna
wędrówka w szczęśliwy kraj lat dziecinnych.
Ostatni rozdział poematu – Stacja dwunasta i ostatnia – to finał
tej niezwykłej peregrynacji. W chwili, gdy pociąg przekracza dzisiejszą granicę i zbliża się do miejsca nieosiągalnego, świat żywych
zaczyna się przenikać ze światem umarłych:

T. Różycki, dz. cyt., s. 111-112.
T. Różycki, dz. cyt., s. 113.
26 Tamże, s. 114.
24
25
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Pociąg tymczasem ruszył, najpierw dość powoli, a potem już
swoim normalnym trybem, co mogło wskazywać, że granica
właśnie pozostała w tyle. […] Zupełna ciemność już była na
dworze, kiedy Wnuk, otwierając kolejne przedziały i chwiejnym krokiem przechodząc wagony, odnalazł Michaliszynów,
Hrycajów i Rawskich, gdzie ze zdziwieniem przywitał się z
wujkiem Karolem oraz Władkiem Chawą, o których myślał, że
dawno nie żyją […]. Obok nich jednakże siedziała najspokojniej
w świecie ciocia Hela, którą znał dobrze i dobrze pamiętał, mimo dwudziestu lat już od jej śmierci27.

W przywołanym fragmencie w podświadomość Wnuka
wdzierają się obce wspomnienia. Widzi osoby nieżyjące, nawet te,
których z racji dystansu wieku nigdy nie poznał. W ten sposób rodzi się tekst wszystkich pokoleń. Niektóre zdarzenia przeobrażają
się w legendy i mity, a te przechowywane są w pamięci krewnych,
bez względu na ich uczestnictwo w wypadkach. W ten sposób rodzina buduje swoją tożsamość i wspólnotę.
Pociąg staje się przestrzenią powrotu do dawnego życia. W
przedziałach panuje atmosfera szczęścia, wzruszenia. Dzięki
wspólnym wspomnieniom możliwe stało się spotkanie tych, których teraz łączy podróż do „utraconego raju”. Podróżujący
przedziwnym pojazdem żywi i umarli tworzą rozśpiewany korowód28.
W spektaklu Grabowskiego to przenikanie się żywych z umarłymi
zostało wyeksponowane w sposób symboliczny. Wnuk żegna się,
ściskając ręce podróżników – członków swojej rodziny, z których
tylko nieliczni wciąż jeszcze pozostają przy życiu. Ale także i oni
przynależą już do innego świata. Wnuk nie wsiądzie do magicznego wehikułu czasu, który odjedzie w nieuchronną przeszłość:

Tamże, s. 134-135.
Korowód może budzić skojarzenie z dance macabre. „Taniec śmierci” to jeden ze znaków europejskiej cywilizacji obecny od czasów średniowiecza po
współczesność. Całość kompozycji czy to w dziełach literackich, czy malarskich
buduje motyw tańca-dialogu pomiędzy żywymi a zmarłymi, pojawia się przesłanie mówiące o nieuchronności zgonu i równości wobec śmierci (por. z A. Król,
Wstęp, [w:] Taniec Śmierci od późnego średniowiecza do końca XX wieku, red. E. Schuster, E. Ryżewskiej-Kulawik, przeł. I. Miklewicz, Szczecin 2002, s. 3-5.
27
28
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I dała się wkrótce słyszeć w całym składzie pieśń potężna, która
była z nimi w czas największej trwogi, w czas wojny, zesłania,
mordów i komuny, pieśń, co dodawała im zawsze otuchy i pozwalała im przetrwać co najcięższe chwile: „A chachary żyją, i
gorzałę piją, z góry spoglądają, wszystkich w dupie mają!”29.

Ta ostatnia podróż pociągiem, z przedstawianiem podróżnych, pobrzmiewa w uchu rytmem słynnego poloneza z dwunastej
księgi Pana Tadeusza: Kochajmy się. Polonez zaś interpretowany jest
jako motyw literacki, który odnosi się do odchodzącego świata. W
Dwunastu stacjach polonez staje się obrazem odchodzącej generacji
przesiedleńców – wszędzie i zawsze obcych, którzy pamięć o swoim utraconym życiu starają się przekazać innym, po to, żeby ich
historia przetrwała chociażby w opowieściach.
Inscenizacja Grabowskiego przedstawia końcową podróż pociągiem jako oniryczną wizję Wnuka. Międzypokoleniowa wędrówka do utraconej Arkadii jest w spektaklu poprzedzona sceną
frywolnego bratania się. Atmosfera beztroskiej radości stopniowo
przechodzi w hiperboliczną apoteozę pijaństwa. Scena ta przedstawiona jest teatrze za pomocą filmu. Moduł kuchenny dekoracji,
o czym pisze Łukasz Drewniak, stoi gdzieś pośrodku łąki, wypełniony śpiącymi, pijanymi bohaterami. Ten obraz narzuca jednoznaczną interpretację. Wszyscy w nim obecni tkwią w zawieszeniu,
w perspektywie mając nieznaną i nieodgadnioną dal:
I dopiero wtedy zaczyna się ich fantasmagoryczna – a może
przez to jedynie prawdziwa – podróż na Wschód. Przebrani w
eleganckie stroje retro podchodzą do makiety wagonu CK. kolei. Rusza teatralna obrotówka, a oni przez okienka recytują
nam sen o powrocie do miejsca narodzin, o drodze pod prąd
czasu. Grabowski uderza w ton nostalgii, ale nie ma w tym zabiegu ani grama czułostkowości. Bucha pieśń A chachary żyją!
biesiadna, wstydliwa, rubaszna. Starzy ludzie w pociągu, żywi
i umarli, prawdziwi i wyśnieni, nie żegnają się ani z ojczyzną,
ani z życiem, ani z przeszłością. Śnią i są razem, jadą i zarazem
nigdzie się nie ruszają30.

29
30
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T. Różycki, dz. cyt., s. 137-138.
Ł. Drewniak, Kuchnia polska, „Przekrój” 2012, nr 28/09, s. 7-8.

W widmowym pociągu we śnie spotykają się żywi i umarli,
„pociąg staje się niby nieskończony”31, a podróżnicy najpewniej
nigdy nie osiągną celu. Opowieść Różyckiego kończy się wizją podróży donikąd, zawieszoną w czasie i przestrzeni. A z tego metaforycznego obrazu, w smutnym epilogu teatralnym, wyziera tęsknota
za utraconym rajem.
Streszczenie:
W swoim artykule prezentuję spektakl oparty na poemacie
Tomasza Różyckiego, który zrealizował w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu Mikołaj Grabowski. Dwanaście stacji to pełna
humoru opowieść afirmująca tradycje rodzinne i codzienność opolskiego Śląska, regionu, gdzie kultura lokalna miesza się z niemiecką i kresową. Bohater utworu nazywany Wnukiem poprzez wspomnienia przenosi się do czasów dzieciństwa, kiedy to centrum jego
świata stanowiła niewielka kamienica Babci. Przypomina sobie
zdarzenia z nią związane – zapomniane przedmioty, niekończące
się zabawy, smaki, zapachy, obrazy tamtych lat. Szuka tej przeszłości i na nowo ją interpretuje. Tekst szczególnie w Opolu ma swoją
siłę, ponieważ dotyczy generacji przesiedleńców z Kresów, która
nie zasymilowała się do końca w nowej rzeczywistości i żyje w
pewnej izolacji. Utwór przedstawia dramat odejścia tej generacji.
Starsi nie mogą znaleźć sobie miejsca i wyruszają z powrotem na
Kresy, choć jest to już tylko podróż mentalna.
Summary:
Family reminiscences in Tomasz Rozycki’s “Twelve Stations”
In my article I am presenting a spectacle based on Tomasz Rozycki’s narrative poem which was directed by Mikolaj Grabowski
in Jan Kochanowski Theatre in Opole. Twelve Stations is a humorous story, affirming family traditions and everyday life of Polish
Silesia – a region where local culture is blended with German and
Eastern borderlands culture. The main character of the performance
- called The Grandson – follows his memories and visits his childhood life again when the centre of his world was an old tenement
31

T. Różycki, dz. cyt., s.138.
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house of The Grandmother. He remembers some events related to
Her - forgotten things, never-ending games, flavours, smells, pictures of those years. The Grandson looks for that past and reinterprets it. The performance itself presents his great impact on
Opole because it touches the generation of migrants from Eastern
borderlands who did not assimilate in a new reality and live in a
kind of isolation. The play presents a tragedy of passing away, diminishing of this generation. The old people cannot find place for
themselves and go back to Easter borderlands. It is a mental journey, though.
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Hubert Michalak

BRACIA KOWALCZYKOWIE - SYMBOLICZNA EKSPRESJA
WIĘZI RODZINNYCH (W OPARCIU O PRZEDSTAWIENIE
„OPOLE/04” TEATRU IM. J. KOCHANOWSKIEGO W OPOLU)
1. „Opole/04”
Opresyjna polityka Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i związana z nią historia narodu bądź poszczególnych osób rzadko pojawia się w centrum zainteresowania twórców teatralnych. Być może
sprawa jest wciąż zbyt świeża, trudna do nazywania i scenicznej
konfrontacji ze współczesnością? A może to kwestia (pozornego?)
braku tematów. Niewielu twórców zagłębia się w historie tamtego
okresu czy inscenizuje teksty dotykające ówczesnej rzeczywistości.
Przedstawienie Opole/04 (prem. 9 kwietnia 2017, Teatr im. J.
Kochanowskiego w Opolu) powstało w ramach obchodów 800lecia miasta i jest repertuarowo granym tytułem. Składa się z czterech części, które powstawały osobno, każda pod okiem innego
zespołu twórców.
Pierwsza odsłona pt.: 95/5/Oppeln: Opole (scenariusz i reżyseria: Agnieszka Korytkowska-Mazur) jest poświęcona wydarzeniom
z 1938 roku, przede wszystkim opolskiej odsłonie Nocy Kryształowej. Część druga, Aula (dramaturgia: Maria Marcinkiewicz-Górna i
Piotr Ratajczak, reżyseria: Piotr Ratajczak), skupia się na osobach
braci Ryszarda i Jerzego Kowalczykach i ich geście sprzeciwu wobec władzy PRL. Trzecia, Współczesny pomnik Opola (tekst: Daria
Kubisiak, Jakub Skrzywanek i zespół aktorski, reżyseria: Jakub
Skrzywanek), mierzy się z zagadnieniem ukazania teraźniejszości
w złożonym systemie reprezentacyjnym przedstawienia. Czwarta,
ostatnia część, Gdy rodzi się gwiazda, padają topole (dramaturgia i reżyseria: Marcin Wierzchowski), to śmiała wizja nieodległej przyszłości miasta i potencjalnych losów jego mieszkańców.
Choć we wszystkich odsłonach występuje sześcioro tych samych aktorów (Cecylia Caban, Katarzyna Osipuk, Grażyna Rogowska, Karol Kossakowski, Leszek Malec i Jędrzej Wielecki), każda
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część stanowi odrębną całostkę. Wspólnie składają się one na artystyczną panoramę obejmującą niespełna stulecie historii miasta.
Bracia Jerzy i Ryszard Kowalczykowie, główni bohaterowie
Auli, drugiej części przedstawienia, to osoby, które w historii Opola
zapisały dwuznaczną kartę. Ich nazwisko kojarzone jest przede
wszystkim z wysadzeniem w powietrze auli miejskiej Wyższej
Szkoły Pedagogicznej (WSP). Nie są jednak osądzani jednoznacznie. Tę wielorakość osądów podejmuje również przedstawienie.
2. Kowalczykowie w historii
Detonacja ładunku wybuchowego pod Aulą była wydarzeniem, które znalazło swój rezonans w ogólnopolskich mediach.
Zdarzenie było reakcją obu braci na wydarzenia Grudnia 1970 roku
na Wybrzeżu, krwawą pacyfikację zamieszek robotniczych przez
milicję obywatelską. W 1971 roku pracownicy milicji obywatelskiej
i służby bezpieczeństwa, w tym właśnie ci, którzy brali udział w
pacyfikacji, mieli uczestniczyć w obchodach Dnia Milicjanta (7
października). Władze Opola przewidziały uroczystą akademię
oraz wręczenie nagród i odznaczeń dla przedstawicieli służb, którzy brali udział w zamieszkach. Miejscem wydarzenia stać się miała reprezentacyjna aula opolskiej WSP.
Bracia Kowalczykowie, nie mogąc pogodzić się z sytuacją honorowania osób, które przyczyniły się do brutalnej pacyfikacji protestów robotniczych, postanowili na własną rękę wymierzyć sprawiedliwość. Działając w ścisłym porozumieniu i w tajemnicy zamontowali materiał wybuchowy w auli WSP i zdetonowali go na
dzień przed ceremonią, 6 października 1971 roku, czterdzieści minut po północy. Za swój czyn zostali kilka miesięcy później aresztowani i skazani na karę śmierci (Jerzy) i 25 lat pozbawienia wolności (Ryszard). Po wielu zawirowaniach historycznych i politycznych ostatecznie karę skrócono: Ryszard wyszedł z więzienia w
1983, Jerzy natomiast w 1985 roku.
Nie pierwszy raz losy Kowalczyków są publicznie dyskutowane (choć chyba po raz pierwszy jest to rozmowa za pośrednictwem medium teatralnego). Ich historia była obiektem namysłu w
licznych audycjach radiowych, artykułach prasowych, publikacjach
książkowych itp. Wydarzenie z października 1971 roku i jego na527

stępstwa (wieloletnie więzienie i utrzymujące się nad braćmi
odium społeczne) wciąż jest zresztą żywotne i nośne ze względu na
swoją niejednoznaczność – mocno zresztą podkreśloną w programie do przedstawienia.
Gest Kowalczyków wciąż od czasu do czasu powraca w krajowej rozmowie publicznej o PRL-u prowadzonej przez zajmujących się tym tematem badaczy. Kilka wypowiedzi podpartych aparatem krytycznym zbiera np. publikacja „Opolskie drogi do niepodległości”. W swoich artykułach Zbigniew Bereszyński, Mariusz
Patelski i Jan Ryszard Sielezin próbują umieścić wysadzenie auli
WSP na szali pomiędzy pustym/przypadkowym gestem a wydarzeniem inicjującym regionalny niepodległościowy ruch społeczny.
W jakiś sposób miarą wagi czynu Kowalczyków i jego konsekwencji jest np. fakt, że stali się oni bohaterami książek mocno zabarwionych emocjonalnie i pozbawionych aparatu naukowego
(choć osadzonych na materiałach historycznych). Przykładem takiej
publikacji może być „Bez świadków obrony. Historia Jerzego i Ryszarda Kowalczyków” Jacka Wegnera: książka ta została napisana
językiem patetycznym, miejscami przepełnionym egzaltacją, w której autor nieustannie próbuje „wmontować” czytelnika w swoją
strategię myślenia przez ciągłe stosowanie zaimka „my” w swojej
narracji w miejsce „ja” lub w miejsce narracji bezosobowej. I choć
książka zawiera szereg ciekawych materiałów źródłowych (fotografie, skany, przepisane stenogramy itp.), zostały one mocno osadzone w kontekście języka i prywatnych przekonań autora, w
związku z czym tracą na wiarygodności.
Inną strategię reinterpretacyjną historii Kowalczyków przyjmuje Bogusław Bardon w książce „W obronie braci Jerzego i Ryszarda Kowalczyków z Opola”. Również ta publikacja jest bogata
w materiały źródłowe (przede wszystkim w ilustracje), ma jednak
nieco inną konstrukcję: opiera się przede wszystkim na ułożonych
chronologicznie dokumentach (są to np. relacje z posiedzeń komisji, oświadczenia, listy, artykuły prasowe itp.). Jej autor jednak niezwykle wyraziście rysuje swoje stanowisko wobec całej sprawy,
np.. rozpoczyna książkę zdaniem „W 1971 r. bracia Jerzy i Ryszard
Kowalczykowie dokonali heroicznego czynu”. Gdyby więc słowo
„obrona” w tytule książki nie było wystarczająco sugestywne,
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pierwsze zdanie nie powinno pozostawiać wątpliwości co do celu,
w jakim powstała publikacja.
Medium teatralne pozwala na szersze poprowadzenie dyskursu i uruchomienie osobistej narracji w każdym widzu indywidualnie. Owszem, przedstawienie zostało strukturalnie osadzone
na faktach historycznych, aktorzy mówią ze sceny cytatami z dokumentów, jednak odejście od rekonstrukcji wydarzeń na rzecz
analitycznego ich oglądu podlanego sosem emocji pozwala na jednoczesne uruchomienie planu emocjonalnego i intelektualnego w
recepcji spektaklu.
3. Kowalczykowie w przedstawieniu
Historyczne postaci Kowalczyków wziął na warsztat Piotr Ratajczak, który wraz z Marią Marcinkiewicz-Górną przygotował
tekst do drugiej części przedstawienia a także (już samodzielnie)
wyreżyserował ją. Już sam tytuł tej odsłony spektaklu sugeruje jednak, że to nie Kowalczykowie będą głównymi jej bohaterami.
Obiektem, wokół którego uruchomiony zostaje sceniczny świat, jest
aula WSP – zdetonowany, zniszczony obiekt, w którym nie doszło
do symbolicznej ceremonii uhonorowania funkcjonariuszy milicji
obywatelskiej.
To kieruje uwagę widza dalej, na szerszy problem polityki,
która wkracza w sceniczną rzeczywistość. Piotr Ratajczak to reżyser, który chętnie sięga po gorące tematy polityczne i społeczne;
dość przypomnieć, że swoim nazwiskiem firmował m.in. takie
premiery jak „Wodzirej. Koszalin Kulturkampf” (tekst: Artur Pałyga, prem. 29 marca 2008, Bałtycki Teatr Dramatyczny im. Juliusza
Słowackiego w Koszalinie) „Bez znieczulenia” (tekst: Piotr Rowicki,
prem. 16 grudnia 2017, Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu)
czy „Muzułmany” (tekst: A. Pałyga, prem. 5 maja 2017, Teatr Śląski
im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach). Również „Aula”,
choć zawieszona w rzeczywistości sprzed ponad czterdziestu pięciu lat, jest utworem rozpostartym na dyskursie politycznym.
Bracia Jerzy i Ryszard Kowalczykowie nie są w przedstawieniu bohaterami wyłącznymi. Tak w tekście, jak na scenie, ukazani
zostali na tle zbiorowości, na którą składają się po części bezimienne głosy, po części zaś – postaci określane przez pełnione funkcje
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(Prokurator, Konferansjer, Agent – te i inne określenia postaci pojawiają się w scenariuszu przedstawienia). Role nie są bardzo precyzyjnie rozdzielone między aktorów: niekiedy kwestie, które, jak
się wydaje, mogłyby przypadać Kowalczykom, rozdzielone zostały
pomiędzy wszystkie postaci, innym razem w wyrazisty sposób odtwórcami ich ról są Karol Kossakowski i Jędrzej Wielecki, którzy w
pewnym momencie nawet zwracają się do siebie imionami braci.
Takie rozłożenie tekstu sprawia, że Kowalczykowie stają się swoistym exemplum pewnej postawy społecznej. Z jednej strony bowiem otrzymują sceniczne wcielenia (Kossakowskiego i Wieleckiego), z drugiej zaś ich głos staje się głosem ogółu społeczeństwa.
Od samego początku „Auli” sceniczny świat nie pozostawia
wątpliwości co do rodzaju prowadzenia narracji: nie zobaczymy
odegranej opowieści o obu braciach. Będziemy raczej świadkami
„wielogłosowego referatu”, ponownego powrotu do starej legendy.
Scena wprowadzająca nie pozostawia wątpliwości co do tego: usadowieni na sztucznej trawie widzowie zostają z trzech stron otoczeni postaciami, które przemawiają słowami braci Kowalczyków.
Nie jest istotny wiek czy płeć wykonawców – w scenie tej biorą
udział wszyscy aktorzy. W ten sposób dobitnie dane jest widzowi
do zrozumienia, że gdy mowa o Kowalczykach – mowa również o
swoistym Everymanie, że są oni pars pro toto. Zauważalny jest
również swoisty dyskomfort widzów: zostają oni zderzeni z deklaratywnymi oznajmieniami wykonawców/postaci (statusy sceniczne są mocno przemieszane i niekiedy trudno o szczegółowe rozróżnienie), postawieni wobec przerastającej ich sytuacji scenicznej,
która jest jednocześnie sytuacją historyczną.
Bardzo szybko dostrzec można szczególny rozdźwięk między
wypowiedziami braci w pierwszej osobie liczby pojedynczej i
mnogiej. „Ja” pojawia się przede wszystkim wtedy, gdy dana postać mówi o osobistym wrażeniu lub o własnych decyzjach. Dialogowe „my” dotyczy wspólnego przedsięwzięcia i obopólnych postanowień. „Nie mogłem znieść tej hipokryzji władz”, „Od początku wiedziałem, że to jest desperacki czyn” - takie sformułowania
przeciwstawione zostały stwierdzeniom typu „My z bratem mieliśmy inne zdanie” czy „Postanowiliśmy coś z tym zrobić”.
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Performatywne przejście od indywidualnych rozważań do
wspólnej pracy w prosty ale przejrzysty sposób zaznaczone zostało
w kwestii, którą w przedstawieniu wypowiada Ryszard: „Wiem! Ja
już wszystko wiem. Zróbmy coś wielkiego”. Zmiana podmiotu w
obrębie jednej wypowiedzi wzmocniona dodatkowo wykrzyknikiem, jest swoistą eureką, punktem zwrotnym całości tej odsłony
przedstawienia. Od teraz losy indywidualne jednego czy drugiego
brata nie będą aż tak istotne – ważniejsze stanie się zadanie, które
sobie postawią.
Od tego momentu przedstawienie zmierza w kierunku ogólnikowej rekonstrukcji wydarzeń. W scenariuszu przywoływane są
fragmenty autentycznych wypowiedzi świadków zdarzenia (np.:
„Mój syn był wtedy mały. Skończyliśmy go karmić. Położyłem się
do łóżka, ale nie zdążyłem jeszcze zasnąć. Usłyszałem huk. Myślałem, że eksplodowały jakieś zbiorniki z gazem, albo jakimś paliwem. Nikt dokładnie nie wiedział, co się stało” – to słowa Czesława Szymańskiego mieszkającego wówczas niedaleko budynku, w
którym mieściła się aula WSP) i brzmiące jak stenogramy zeznań
kwestie śledczych. Kwestie te nie mają groźnego wydźwięku. Złagodzone zostały sformalizowanym ruchem scenicznym odbierającym im ewentualny niepokojący aspekt; subtelnie wprowadzono
również dowcipną grę z uwagą widza, np. zamiast „podejrzany
Jerzy K.” pojawia się zdanie „podejrzany Norbert R.” (Norbert Rakowski to obecny dyrektor Teatru im. Jana Kochanowskiego w
Opolu; ten żart „dla wtajemniczonych: pozwala odrobinę rozluźnić
napiętą atmosferę sceny). Z pourywanych wypowiedzi padających
ze sceny w kilka minut widz otrzymuje skrótowy obraz śledztwa i
schwytania braci przez podstawioną milicjantkę ze służb śledczych, której Ryszard wyjawił całą prawdę, oraz przez kawałek
drutu pozostały przy materiałach wybuchowych, przez który obaj
bracia zostali rozpoznani jako zamachowcy.
Po koniecznej dla logiki fabuły scenie rekonstruującej ustępy
historyczne następuje krótki passus dotyczący emocjonalnej reakcji
braci na wyroki – karę śmierci dla Jerzego i 25 dla Ryszarda. Ich
liryczna reakcja, w której poetyckimi słowami reagują na ogłoszony
wyrok, stanowi przeciwwagę dla wcześniejszej postawy heroicznej.
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Scena ogłoszenia wyroku w interesujący sposób kontrastuje z
o kilka minut wcześniejszą sceną decyzji o podłożeniu bomby. W
tym pierwszym momencie Kossakowski i Wielecki są prezentowani w sposób przywodzący na myśl popkulturowy obraz bohaterów
komiksowych: stoją na brzegach proscenium z wyprężonymi klatkami piersiowymi i zaciśniętymi pięściami, ich mimika jest jaskrawa, nadwyrazista. Wizualne odniesienie do postaci z np. uniwersum Marvela jest niezwykle silne. Ogłoszenie wyroku zaś rozegrane jest na diametralnie innej fizyczności aktorów: nie napinają mięśni, pozwalają ramionom zwisać luźno, po twarzach ich błąka się
uśmiech, który, jak się wydaje, pojawia się tam przypadkiem, a którego zadaniem jest zamaskować wyrażaną słowami rozpacz. Uderzające jest podobieństwo ekspresji obu aktorów.
Fizyczna różnica między jedną postawą a drugą jest wyrazista
i dostrzegalna (przy czym postawa aktorska, figura zbudowana z
ciała, jest jednocześnie ekwiwalentem momentu historycznego).
Wydaje się, jakby twórcy zamierzali nie tylko wyraziście podkreślić
różnicę statusów postaci przed i po eksplozji, ale wręcz odwoływali się do innego uniwersum skojarzeń: początkowo są to silni, naprężeni superbohaterowie, chwilę później zaś zużyci, sflaczali,
zniechęceni mężczyźni. Marzenia skonfrontowane z rzeczywistością znajdują odbicie w ciałach bohaterów – poprzez ciała zaś w
materii przedstawienia.
Na prawach ironicznej kontry pojawia się w spektaklu piosenka firmowana przez Annę Jantar Tyle słońca w całym mieście. Euforyczny tekst piosenki skontrastowany z niewesołym położeniem
obu braci jest zarówno zbudowanym wprost komentarzem do ich
zamierzeń (eksplikuje to Konferansjerka grana przez Cecylię Caban, która podkreśla: „Czas to pojęcie względne. Ten tekst znakomicie obrazuje historię braci Kowalczyków”) jak i nieco głębszym
odniesieniem, bowiem płaszczyzna spektaklu otwiera się tu nieco
szerzej. Kowalczykowie, do tej pory w przedstawieniu poddawani
wszechstronnemu oglądowi, nazywani byli bohaterami i wyzywani od terrorystów. Po ich scenicznym uwięzieniu zaś pogodny popularny utwór, jeden z największych polskich przebojów lat 70.,
zdaje się swoją entuzjastyczną wymową wygładzać, zamazywać
pamięć o ich rozpaczliwym geście. Takim ustawieniem akcentów
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twórcy wydają się zwracać uwagę na przemożną siłę oddziaływania kultury masowej, obficie dotowanej przez władze ludowe, oraz
na siłę, z jaką zagadnienie zamachu zostało skrycie wyparte z publicznego dyskursu.
Pełna entuzjazmu piosenka Jantar urywa się nagle. W jej miejsce
wchodzi kolejny wątek historyczny – głodówki podjętej w obronie
obu braci. Kwestia głodówki, wzbogacona o kilka innych głosów
obrony (m.in. popierających protest Daniela Olbrychskiego czy Wisławę Szymborską) skrótowo symbolizuje oddolny społeczny ruch
protestacyjny wobec surowego wyroku sędziowskiego, który spotkał
się z poparciem osób reprezentujących kulturę i sztukę.
Skomplikowane dalsze losy obu braci (przedterminowe
uwolnienie, przywrócenie praw obywatelskich i kwestia kasacji
wyroków) zostały pominięte przez twórców. Nie znaczy to jednak,
że były one mniej ważne w samej historii. Aula przede wszystkim
skupia się na tych etapach historii obu braci, które charakteryzuje
największa dynamika, w których pojawiają się wiążące decyzje, i
które są węzłowe dla opowiadanej historii. W muzycznoteatralnym skrócie twórcy swobodnie pomijają kwestie formalne i
zagadnienia prawne zogniskowane wokół losów braci od lat 80.,
dopuszczają znów do głosu emocje.
Cały zespół aktorski sceniczny, po ogłoszeniu amnestii śpiewa „Zielono mi”, łagodną, liryczną piosenkę pełną odniesień do
świata natury (w tekście pojawiają się m.in. wiatr, woda, zmienna
pogoda, kolor zielony). To już nie jest ironiczny komentarz czy prosta ilustracja muzyczna zaznaczająca okres, w jakim toczy się akcja.
Ekspresja prostej, niewymuszonej afirmacji odznacza się bowiem
nie tylko na twarzach i w postawach ciała Kossakowskiego i Wieleckiego, ale również w łagodnym, pełnym spokoju ruchu scenicznym i mimice pozostałych wykonawców. Łagodność i spokój w
geście i ruchu wszystkich wykonawców sprawiają, że widownia
ma wrażenie swoistej pełni, tematycznego uspokojenia zawirowań
politycznej rzeczywistości.
Piotr Ratajczak chętnie używa w swoich przedstawieniach
strategii imitującej debatę: udziela głosu jednej i drugiej stronie
scenicznego dyskursu obdzielając je zarówno argumentami jak i
czasem odpowiednim do wybrzmienia konkretnych argumentów
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(lub ich braku). Równie chętnie jednak domyka spektakle kodą,
która nie tylko podsumowuje wątki obecne w przebiegu akcji scenicznej, ale również zaznacza punkt widzenia samego reżysera.
Podobną strategię zastosował również w Auli.
Ostatnie kwestie padające ze sceny w skrócie szkicują losy
braci po opuszczeniu więzienia, podkreślają ich przekonanie o
słuszności decyzji. Są to jednak słowa obciążone brzemieniem lat,
wiedzy i doświadczenia. Niezauważenie, nie wiadomo kiedy zniknął entuzjazm i nieco buńczuczna pewność siebie, cechująca wcześniejsze odsłony ich losu. Kossakowski i Wielecki tuż przed finałem
schodzą się na środku proscenium w scenie będącej czymś na
kształt pogadanki czy „spotkaniem z ciekawym człowiekiem”. Na
moment jednak ich oczy znów się rozpalają, gdy wracają do żartobliwego przerzucania się odpowiedzialnością za eksplozję. Słowa
są jednak mniej istotne niż napięcie między bohaterami. Co zostało
powiedziane, zapadło w apmięć. Co zostało pokazane, zostało też
dostrzeżone – lub nie. Część wrażeń pozostawiono wrażliwości
widza.
Na zakończenie drugiej odsłony przedstawienia „Opole/04”
rozbrzmiewają pierwsze takty Korowodu Marka Grechuty, piosenki,
którą wszyscy aktorzy chórem wykonują, jakby byli zbiorowym
organizmem. Nad scena zaś rozbłyska ekran, na którym trwa niedługa projekcja. W wyświetlanym materiale wideo Kossakowski i
Wielecki w rolach braci Kowalczyków (lub współczesnych antysystemowych buntowników) zakradają się nocą do potężnego budynku, rozwijają metry drutu, przemieszczają się po jasnych, opuszczonych korytarzach, wchodzą na dach. W końcu zamykają się za
nimi elektryczne drzwi – w tym momencie urywa się również piosenka. Kończy się ta część spektaklu.
Prostota i wzniosłość, jakie niesie z sobą tekst Korowodu złożone w całość z niby-rekonstrukcją podkładania ładunku wybuchowego przez braci Kowalczyków nie pozostawiają wątpliwości
co do intencji reżyserskich: to Kowalczykowie byli jednymi z tych
„pierwszych”, o których pytanie nieustannie, natrętnie rozbrzmiewa w piosence.
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4. Więzy krwi
Cała struktura przedstawienia Opole/04 zasadzona została na
polifonii. Dopuszczane są do głosu różne okresy historyczne, postaci z różnych stron różnych barykad, niekiedy widz może mieć
wręcz wrażenie kakofonii głosów i niemożności rozszyfrowania
nadawanych ze sceny komunikatów. Tym zabiegom podlega również Aula – jednak jej twórcy nie zapomnieli, że mają do czynienia
nie tylko z historycznymi postaciami z kart podręcznika czy szpalt
gazet sprzed dekad, lecz równocześnie z żywymi ludźmi, którzy
potencjalnie mogą znaleźć się na widowni.
To podejście daje się łatwo wyczytać z rysunku bohaterów i
przebiegu dyskursu scenicznego. Kowalczykowie konstruowani są
jako osoby o szczególnej jasności, wyidealizowani bohaterowie,
których największą wadą jest ewentualne użycie wulgaryzmu
(„żeby pierdolnęło” mówi w pewnym momencie Ryszard).
Ich rozważania o potencjalnych następstwach wybuchu pozbawione są dylematów moralnych: bracia Kowalczykowie chcą w
wyrazisty sposób zaznaczyć swoją niezgodę na rozkład moralny
będący efektem bezwładu systemu politycznego i jego skarlałego
poczucia moralności. Cechuje ich jednomyślność nawet w obliczu
istotnych problemów (tylko przez moment rozważają zagadnienie
detonacji w kontekście propozycji doktoratu, jaką od uczelni
otrzymał Ryszard – a przecież są to kwestie fundamentalne dla
przyszłości przynajmniej jednego z nich).
Czystość intencji, niezłomność przekonań i bezdyskusyjne
przekonanie o prawidłowości podjętych decyzji stawiają Kowalczyków wśród pomnikowych bohaterów rysowanych na podobieństwo jednostronnych sylwetek z przeciętnych podręczników
szkolnych. Tym, co ich w przedstawieniu wzbogaca, jest przede
wszystkim podkreślana więź rodzinna. Kowalczykowie zwracają
się do siebie „bracie”, kilkakrotnie zdobywają się na męsko-męską
bliskość charakterystyczną raczej dla osób związanych więzami
rodzinnymi niż erotycznymi. Ekspresja więzi rodzinnych nie jest w
przedstawieniu nachalna – jako taka byłaby nieznośna. Wyraża się
raczej w półsłówkach, pełnych zrozumienia spojrzeniach, w budowanym przez pozostałych wykonawców kontekście.
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Tego rodzaju sceniczne ustawienie postaci Kowalczyków wydaje się dość oczywiste. Bohaterowie Auli wszak żyją, żyją również
osoby pamiętające tamten moment historyczny. Subtelne podkreślenie więzi braterskich pozwala na rysowanie bohaterów-herosów,
ale ten heroizm nie dokucza odbiorcy, nie sprawia, że patos, jaki
zakrada się w inscenizację, staje się nieznośny.
5. Aula WSP dzisiaj
Ukazywanie na scenie żyjących wciąż osób jest zawsze obarczone ryzykiem. W ostatnich dekadach wydarzyło się to na polskich scenach ledwie kilka razy. Taka inscenizacja wymaga od
twórców zachowania szczególnego rodzaju wrażliwości, wykształcenia lub uruchomienia nowego rodzaju uwagi i skupienia, spojrzenia niejako zewnętrznego na akcję sceniczną.
Aula porusza bardzo trudny i niejednoznaczny moment w historii Opola lat 70. XX wieku, pod pewnymi względami najistotniejszy jej punkt z tamtego okresu. Zaznaczyć warto, że sprawa
braci Kowalczyków nigdy wcześniej nie stała się tematem czy
choćby kontekstem żadnej inscenizacji. Pionierskie przedsięwzięcie
Marcinkiewicz-Górnej i Ratajczaka zmierzyć się musiało zarówno z
niejednoznaczną opinią o czynie braci, jak i z niejasną, nieoczywistą
opowieścią o ich statucie po wyjściu z więzienia. Dyskursywna
forma przedstawienia sprzyja temu swoistemu rozliczeniu: bracia
Kowalczykowie są w formie scenicznej ukazywani jako niezłomni,
w zasadzie pozbawieni rozterek bohaterowie. Tekst padający ze
sceny zaprzecza jednak temu spojrzeniu. Zagadnienie ich aktu terrorystycznego/wyzwoleńczego jest niedookreślone. Widzowie samodzielnie muszą się z nim zmierzyć.
Choć Ratajczak wyraziście pokazuje, jaki jest jego punkt widzenia na całą sprawę, oraz gdzie lokuje swoje osobiste sympatie w
sporze władzy z braćmi Kowalczykami, odpowiedź na pytanie
„terroryści czy bohaterowie” zawarte w programie przedstawienia
nie została wyrażona explicite. Na szczęście jako widzowie zostaliśmy z marginesem wątpliwości i przestrzenią do samodzielnego
uzupełnienia wypowiedzi artystycznej.
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Streszczenie:
Artykuł problematyzuje sceniczny kształt więzi rodzinnych
między postaciami Jerzego i Ryszarda Kowalczyków w przedstawieniu „Opole/04” (Teatr im. J. Kochanowskiego w Opolu) i ich ekspresję teatralną, umieszczając je w szerokim kontekście całego przedstawienia. Historyczne postaci zyskują kształt scenicznych protagonistów uwikłanych w niejasną historię walki z komunizmem. Skupiając
się przede wszystkim na analizie tekstu wzbogaca ją o interpretację
elementów teatralnych i zastosowanych rozwiązań reżyserskich w
zakresie przestrzeni scenicznej i elementów scenograficznych, gry
aktorskiej, układu scena-widownia i innych. Podejmujące dialog z
historią przedstawienie nie jest jedynie odtworzeniem konkretnych
działań na scenie, ale nadaje im szerszy kontekst polityczny stawiając
podstawowe pytanie: czy autorzy zamachu bombowego w 1971 roku
byli terrorystami, czy bohaterami.
Summary:
Kowalczyk Brothers – Symbolic Expression of Family Bounds (Based
on 'Opole/04' Performance Staged in J. Kochanowski Theatre, Opole)
Article problematizes stage shape of family bounds between
characters of Jerzy and Ryszard Kowalczyk (brothers) in 'Opole/04'
performance staged in J. Kochanowski Theatre (based in Opole,
Poland). Historical characters gained shape of theatre protagonist
entangled in obscure fight against communism. Article also focuses
on theatre expression of this bound and places it in wide context of
the entire show. It focuses mostly on the analysis of the drama, but
enriches it of looking on some elements of theatre expression, such
as: stage shape and stage design, actor's play, stage-audience configuration etc.
Dealing with historical issues performance is more than just
re-production of events that took places. It places those events in
wide frames, because it asks in political context: if originators of
bomb attack in 1971 were terrorists or heroes?
Bibliografia:
Bardon B., W obronie braci Jerzego i Ryszarda Kowalczyków z Opola,
Opole 2011
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Bereszyński Z., Czyn i cierpienie braci Kowalczyków. Ślepy zaułek czy
początek opolskiej drogi do niepodległości?,
Desperaci. Wybuchowa historia PRL-u, reż. Leszek Ptaszyński, prem.
2006 r. (odc. Aula)
Marcinkiewicz-Górna M., Ratajczak P., Aula, elektroniczna wersja
egzemplarza inspicjenckiego, Opole 2017
man, 32 lata po wybuchu w auli WSP, „Gazeta Wyborcza Opole”, 6
października 2003
Patelski M., Sprawa braci Kowalczyków na łamach pracy (1971-1983),
Program przedstawienia Opole/04, red. reżyserzy przedstawienia i
Hubert Michalak, Opole 2017.
Sielezin J. R., Akt braci Kowalczyków. Początek oporu społecznego czy
przypadkowy czyn?;
Wegner J, Bez świadków obrony. Historia Jerzego i Ryszarda Kowalczyków, Kraków 2008
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Mateusz Szast

RODZINA W KONTEKŚCIE KSZTAŁTOWANIA KAPITAŁU
KULTUROWEGO
Wprowadzenie
Istota życia człowieka osadzona jest w społecznym kanonie
jego egzystencji o czym pisał chociażby Arystoteles. Autor ten dostrzegł znaczenie rodziny jako najbliższej człowiekowi tkanki, sytuując go w kontekście relacji z innymi osobami (zwierzę polityczne)1. Rodzina stanowi dla człowieka wspólnotę codziennego
współżycia2, ze szczególnym uwzględnieniem dialektycznego podziału członków rodziny według płci, jako zestawienie przeciwieństw uzupełniających się (wypełniających się)3. Problematyka
życia rodzinnego to dziedzina rozległa, która doczekała się wypracowania wielu nurtów intelektualnych, które podejmują kwestie
rodziny horyzontalnie ‒ obejmując sferę prawną, społeczną, wychowawczą, psychologiczną, filozoficzną czy antropologiczną. Niniejsze ujęcie ma za zadanie ukazać istotę rodziny w kontekście
kapitału kulturowego, a dokładnie kształtowania owego kapitału
w obrębie rodziny. Z jednej strony rodzina stanowi element kapitału społecznego poprzez więzi, zaufanie i relacje pomiędzy jej
członkami, ażeby z drugiej strony spełniać dwie zasadnicze funkcje: pierwszą jest prokreacja, która pozwala na uzupełnienie luk
powstających na skutek śmierci innych osób, by z drugiej strony
przekazać kulturę w drodze socjalizacji4. Dwa aspekty życia rodzinnego to niezwykle istotne komponenty życia społecznego

Arystoteles, Etyka nikomachejska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
1956, s. 7,1097b.
2 Arystoteles, Polityka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1964, s. 1252b.
3 W. Majkowski, Rodzina jako element kapitału społecznego, [w:] W. Muszyński
(red.),Szanse życiowe i jakość życia współczesnych rodzin, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2015, s. 111.
4 Tamże.
1
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Rodzina i kapitał kulturowy – ujęcie społeczne
Ujęcie społeczne traktuje rodzinę jako grupę społeczną składającą się z bezpośrednio spokrewnionych ze sobą osób, gdzie osoby dorosłe otaczają opieką i biorą odpowiedzialność nad swoim
potomstwem oraz pomiędzy sobą na zasadzie więzów rodzinnych
i krewniaczych. Stosunki rodzinne, jak podaje Anthony Giddens,
osadzone są w kontekście szerszych relacji rodzinnych i krewniaczych. W obrębie rodzin nie istnieje jeden model życia, gdyż na
podstawie przeobrażeń współczesnego człowieka, jego postrzegania oraz rozwoju, tradycyjny model rodziny nuklearnej (dwoje dorosłych ludzi, którzy wraz z dziećmi tworzą wspólne gospodarstwo domowe), traci dominującą pozycję na korzyść innych, alternatywnych form życia rodzinnego5. Rodzina stanowi zatem zbiór
osób, który najczęściej przybiera postać powiązań pomiędzy dwoma, albo trzema układami stosunków. Pierwszy układ dotyczy
małżonków, drugi stanowi powiązania pomiędzy rodzicami i
dziećmi, natomiast trzeci przedstawia więzi pomiędzy dziećmi.
Zatem rodzina charakteryzuje się tym, iż jest grupą formalną, posiada strukturę i pełni odpowiednie funkcje zarówno wobec jednostki jak i społeczeństwa6.
Jednakże na potrzeby niniejszego artykułu rodzinę traktuję poprzez pryzmat rodziny tradycyjnej (nuklearnej) składającej się z małżonków lub osoby samotnej, którzy wychowują swoje lub adoptowane dzieci na zasadzie łączących ich więzów rodzinnych oraz pokrewieństwa genetycznego lub powinowactwa. Osoby znajdujące się w
rodzinie podlegają ciągłej, bliskiej lub dalszej relacji7.
Rodzina to instytucja spełnienia emocjonalnego „czas międzyludzkiej komunikacji, interakcji, współprzeżywania, transmisji kulturowej”8. Kwestia znaczenia rodziny w życiu społecznym, biorąc
pod uwagę badania społeczne jest bardzo ważna, pomimo licznych
A. Giddens, Socjologia, przeł. A. Szułżycka, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2004, s. 192.
6 L. Dyczewski, Rodzina, społeczeństwo, państwo, Towarzystwo Naukowe KUL,
Lublin 1994, s. 12.
7 Tamże, s. 219.
8 W. Danielewicz, Sytuacja życiowa dzieci w rodzinach migracyjnych, Trans Humana, Białystok 2006, s. 33.
5
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przeobrażeń w formie i kształcie współczesnej rodziny – znaczenie
życia rodzinnego jest wysoko cenione przez Polaków (Diagnoza
Społeczna 2013 oraz Diagnoza Społeczna 2015). Każdy pamięta ze
swojego dzieciństwa przysłowie powtarzane przez rodziców lub
dziadków: „niedaleko pada jabłko od jabłoni” lub „jaka marchew
taka nać, jaka córka taka mać” albo „czym skorupka za młodu nasiąknie tym na starość trąci”. Oznacza to, iż wyuczone zachowania
oraz reguły (normy społeczne) jak również postawy mają istotny
wpływ na kształtowanie życia człowieka. Kwestie te stały się tak
bardzo wszystkim znane i zrozumiałe, iż niewiele osób zastanawia
się nad zagadnieniem kształtowania kultury w obrębie życia jednostki, podejmując częstokroć kwestie funkcji lub przeobrażeń w
zakresie życia rodzinnego. Niemniej jednak, każdy człowiek przychodzi na świat w ramach pewnej wspólnoty, która żyje i tworzy
kulturę. Człowiek jest na tyle rozwiniętym stworzeniem, ponieważ
został wyposażony przez naturę w mózg umożliwiający mu kształtowanie swojego życia w ramach kultury ‒ oznacza to kreowanie
świata wyzwolonego tylko i wyłącznie spod praw natury.
Kultura stanowi zatem „wszystko, co jest stworzone przez
człowieka, co jest przez niego nabywane przez uczenie się i przekazywane innym ludziom, a także następnym pokoleniom w drodze informacji poza genetycznej. Wszystko, co wchodzi w skład tak
rozumianej kultury, możemy spotkać także w świecie zwierzęcym,
ale jedynie w formie zalążkowej. Dlatego też to, co w świecie zwierzęcym jest, podobnie jak kultura ludzka, rezultatem uczenia się
oraz poza genetycznego przekazu informacji, określane jest mianem protokultury”9. Kultura to zatem także międzyosobowy przekaz poza genetyczny, co Stanisław Ossowski nazywał wzorami
„reakcji mięśniowych, uczuciowych i umysłowych, natomiast
przedmioty korelatami dziedzictwa kulturowego (…) tak wiec za
treść kultury rozumianej w podany tu sposób należy uznać wzory
sposobów odczuwania, reagowania i myślenia, wartości i wyrastające z tych wartości normy, a także sankcje skłaniające do ich przestrzegania”10. Zatem kształtowanie życia człowieka przebiega w
9

B. Szacka, Wprowadzenie do socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa 2006, s. 79.
Tamże, s. 82.
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pewnej kulturze, gdzie realizuje on rozmaite funkcje. Kwestie te
podjął w latach 80. XX wieku francuski badacz społeczny Pierre
Bourdieu wprowadzając do nauki koncepcję kapitału kulturowego.
Koncepcja ta ma wiele wspólnego i wywodzi się z nauk społecznoekonomicznych traktujących o kapitale społecznym, który definiowano przy wykorzystaniu takich cech jak: relacje, więzi, wartości,
normy i zaufanie społeczne. Kapitał kulturowy wchodzi w skład
wymienionych cech, niemniej jednak został wyodrębniony dodatkowo przez Piera Bourdieu przy okazji omawiania koncepcji kapitału społecznego oraz pola i habitusu.
Projekt francuskiego myśliciela, Piera Bourdieu, obejmuje trzy
formy kapitału: kapitał ekonomiczny, kapitał kulturowy i kapitał
społeczny11. Pomiędzy typami kapitału zachodzą rozmaite wymiany (konwersje). Kapitał społeczny, jako zasób formalnych i nieformalnych sieci kontaktów międzyludzkich jest nieredukowalny do
kapitału ekonomicznego lub kulturowego i pełni funkcję mnożnika
pozostałych form kapitału12. Kapitał kulturowy może być zamieniony w kapitał ekonomiczny (w zinstytucjonalizowanej formie
przyjmuje postać udokumentowanego wykształcenia), może zostać
poddany instytucjonalizacji, np. w formie jakiegoś tytułu szlacheckiego czy nazwiska rodowego13.
Wspomniany wcześniej autor (Bourdieu) traktuje kapitał kulturowy jako „nieekonomiczną formę kapitału, czyli wszelkiego rodzaju umiejętności, erudycję, ale też ogólny poziom kompetencji
kulturowej, na które składa się np. wiedza o właściwym zachowaniu, relacjach społecznych, gust czy kultura osobista. W tym miejscu należy zaznaczyć, że Bourdieu pisząc o posiadaniu dóbr kulturowych, nie ma na myśli książek, gazet, kina, teatru lub rozmaitych
pożytków. Określa tym mianem wykształcenie, umiejętności językowe, a także uczestnictwo w określonej formie kultury, stanowiącej „podstawę procesów socjalizacyjno-wychowawczych członków

K. Growiec, Kapitał społeczny. Geneza i społeczne konsekwencje, Wydawnictwo
Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej Academica, Warszawa 2011, s. 19.
12 Tamże.
13 B. Sławecki, Zatrudnianie po znajomości. Kapitał społeczny na rynku pracy, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2011, s. 27.
11
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danych klas oraz innych grup i zbiorowości”14. Wyróżnił on trzy
podstawowe formy kapitału kulturowego:
1. Pierwsza forma to kapitał „ucieleśniony” traktowany jako
predyspozycje ciała i umysłu, między innymi gust, „dobre maniery”, smak, znajomość kultury wysokiej czy etykiety15. Kapitał ucieleśniony, do którego zalicza się większość kapitału kulturowego,
traktowany jest jako długotrwałe dyspozycje umysłu i ciała16.
2. Kapitał „zinstytucjonalizowany” ‒ przede wszystkim w postaci wykształcenia, wynika z odpowiednich zaświadczeń czy formalnych dokumentów potwierdzających umiejętności i kwalifikacje17.
3. Kapitał „uprzedmiotowiony” inaczej „zobiektywizowany”,
jako materialna postać wytworów kultury, między innymi rozmaite dzieła sztuki takie jak rzeźby, obrazy, itp.18
Proces nabywania kapitału kulturowego
Kapitał kulturowy w ujęciu Bourdieu można zdobyć poprzez
rozmaite sposoby. Począwszy od dziedziczenia kapitału (terminowanie pełne lub terminowanie wczesne) lub poprzez nabywanie
owego kapitału (terminowanie metodyczne lub terminowanie późne). W rodzinie odbywa się proces pierwszego wariantu terminowania i jest kontynuowany w trakcie nauki szkolnej. Drugi wariant
terminowania przypada właściwie na okres szkolny, gdzie kapitał
kulturowy jest nabywany przez jednostkę ludzką w drodze mozolnej pracy, samodoskonalenia częstokroć kosztem własnych licznych wyrzeczeń19. Okres socjalizacji pierwotnej stanowi czas nabywania rodzinnych wzorców kulturowych, często nieświadomie
człowiek inkorporuje wzorce oraz zachowania poprzez przekazywanie i wyznaczanie ich za przyczyną rodziny. Przykładem mogą
być osoby, które pochodzą z rodzin w których tradycją staje się
14 M. Adamczyk, Wprowadzenie do teorii kapitału społecznego, Wydawnictwo
KUL, Lublin 2013, s. 21.
15 Tamże, s. 21.
16 P. Mikiewicz, Kapitał społeczny i edukacja, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2014, s. 99.
17 Tamże, s. 100.
18 P. Bourdieu, L. J. D., Wacquant., Zaproszenie do socjologii refleksyjnej, Oficyna
Naukowa, Warszawa 2001, s. 104.
19 P. Mikiewicz, dz. cyt., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014, s. 99.
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wybór profesji medycznych. Osoby wywodzące się z rodzin o tradycjach lekarskich posiadają większą pewność, naturalność i
skłonności ku tej profesji aniżeli jednostki pochodzące z rodzin
chłopskich czy robotniczych. W tym przypadku mamy do czynienia z różnicą pomiędzy terminowaniem pełnym a terminowaniem
metodycznym20.
Kształtowanie kapitału kulturowego stanowi proces odłożony
w czasie. Istotnym komponentem owego procesu są ludzie, relacje
jak również łączące ich więzi21. Pierre Baourdieu w swoich dziełach
powoływał się na nierówności społeczne i edukacyjne społeczeństwa francuskiego, natomiast kapitał jako praca (zakamuflowana) i
odpowiednio wykorzystana, może stać się sposobnością do zawłaszczenia innych form kultury22. Badacz dowiódł, że szkoła jako
instytucja pełniąca funkcje socjalizacyjne ma mniejsze znaczenie
aniżeli rodzina, która tworzy habitus23. Problematyka pola oraz
habitusu jest bardzo skomplikowana, jednak na potrzeby niniejszego tekstu dokonam zobrazowania obydwu pojęć. Pole oznacza
udział jednostki w życiu społecznym ‒ przestrzeń, miejsce w którym jednostka w życiu społecznym uczestniczy, podczas, gdy habitus to nic innego jak akumulacja wiedzy o polu24. Kapitał kulturowy stanowi „przyswojony jednostkom system zhierarchizowanych
i aprobowanych treści kultury, określających prawomocne wartości, wiedzę, dążenia i styl życia, będących zasobami warunkującymi osiągnięcia w rywalizacji z innymi osobami. Za podstawowy
składnik tak rozumianego pojęcia uznaje Bourdieu kapitał lingwistyczny, czyli rozwijaną w systemie edukacji zdolność posługiwania się złożonymi strukturami logicznymi i pojęciowymi, a ukształ-

Tamże, s. 99.
A. Barczykowska, Kapitał społeczny a zjawiska patologii społecznej w wielkim
mieście, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2011, s. 49.
22 T. Zarycki, Kapitał kulturowy. Inteligencja w Polsce i w Rosji, Wydawnictwo
Impuls, Warszawa 2008, s. 17.
23 U. Chowaniec, Ciało jako sytuacja. Kultura i płeć w kontekście socjologii Pierre’a
Bourdieu,
Czasopismo
Naukowe
„Kultura
i
Historia”,
20/2011,
www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl, (10.05.2015).
24 B. Sławecki, dz. cyt., Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2011, s. 25.
20
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towaną w znacznym stopniu przez język przekazany w rodzinie
jako pierwotnej grupie klasowej”25.
Kapitał kulturowy traktowany przez autora koncepcji Pierra
Bourdieu jako informacyjny w pierwszej formie (kapitał ucieleśniony) ‒ to nic innego jak nabyte w drodze wcielenia, inkorporowania, wszczepienia bądź asymilacji wartości i postawy, które istnieją jako forma kultury lub kultywacji (uprawy). Adekwatnym
przykładem kapitału ucieleśnionego jest wzór uprawy ziemi, która
by wydała owoce (płody rolne), wymaga odpowiedniej ilości czasu, pracy, odpowiednich narzędzi czy środków, aby rezultat ten
osiągnąć. Podobnie rzecz ma się z jednostką ludzką, która zostaje
poddana socjalizacji, poprzez czas, pracę jak również odpowiednie
instrumentaria życia swoich rodziców zostaje zasymilowana z kulturą prawomocną. Człowiek nabywa wówczas pewne zachowania
(ogłada, gust, smak) sposoby postępowania czy chociażby styl
ubioru, który może w danej rodzinie dominować (styl klasyczny –
elegancki)26. Terminowanie pełne, jako praca w ramach kultury
szkolnej wymaga od człowieka wysiłku, samodoskonalenia. Jak
podaje Mickiewicz, jednostki, które zaznajomiły się ze światem kultury dopiero w trakcie odbywania nauki w szkole zostały pozbawione kultywacji w dzieciństwie, muszą sobie same poradzić z
etapem wzrostu naturalnego pozbawionego zewnętrznych bodźców. W przypadku powstających w obydwu terminowaniach luk
(braków) ujawnia się to poprzez brak biegłości, pewności, iż jednostka posiada swoiste rysy kulturowe będące następstwo rodzinnych wzorców kulturowych, które nabywa nieświadomie w drodze socjalizacji pierwotnej27.
Przykładem ilustrującym powyższą sytuację może być kwestia nauki zasad zachowania przy stole. Jeśli człowiek rodzi się w
rodzinie, gdzie w trakcie codziennego funkcjonowania zachowywane są wszystkie maniery etykiety posiłkowej, wówczas mimowolnie zostają one jednostce wpojone. Podobnie może wyglądać
sytuacja w zakresie zwrotów grzecznościowych czy okazywania
A. Bartoszek, Kapitał społeczno-kulturowy młodej inteligencji wobec wymogów
rynku, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2003, s. 24.
26 P. Mikiewicz, dz. cyt., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014, s. 100.
27 Tamże.
25
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szacunku dla drugiego człowieka, chociażby podczas codziennych
kontaktów na ulicy. Zatem w trakcie socjalizacji pierwotnej, jednostka ludzka nabywa (inkorporuje) kapitał kultowy, który stanowi jej zaliczkę na przyszłość, zapewniając tym samym większą
przewagę kulturową nad innymi jednostkami, a co za tym idzie ‒
większe szanse edukacyjne (większe możliwości aplikacji z powodzeniem na wydziały prestiżowych uczelni, uzyskanie pracy itp.).
Nawet jeśli jednostka ludzka podejmuje wysiłek w celu zdobycia
kapitału kulturowego poprzez ciężką pracę nad sobą lub samodoskonalenie ‒ mimo wszystko nadrobienie luk zespolenia z kulturą
prawomocną stwarza dystans, tzw. „przestrzeń buforowa. Owa
przestrzeń stoi w opozycji do łatwości i pewności, jakie wynikają z
całkowitej, i nieświadomej inkorporacji kultury we wczesnym dzieciństwie”28.
W przypadku drugiego rodzaju kapitału kulturowego wymienionego przez Bourdieu, kapitału zobiektywizowanego, stanowiącego dobra kultury (książki, dzieła sztuki itp.). występuje on w
relacji z kapitałem wcielonym, bowiem może zostać nabyty w drodze przekazywania (przekazanie klasowych emblematów przynależności) lub poprzez jego wcielenie. Trzecia forma kapitału, najbardziej zobiektywizowana to nic innego jak potwierdzone przez
jednostki właściwe do wystawienia odpowiedniego potwierdzenia
nabytych przez człowieka umiejętności i kompetencji. Przykładem
może okazać się certyfikat ukończenia kursu, dyplom ukończenia
studiów wyższych czy uzyskanie stopnia naukowego przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów.
Jednak kapitały te mogą być osiągane przez poszczególne
jednostki, w znacznej mierze są one dziedziczone, stając się elementem trwałości struktury społecznej. Ludzie przyjmują zatem od rodziny i swojej grupy, warstwy czy klasy pewną cząstkę jej kapitałów, które mają prawo wykorzystać w trakcie realizacji własnych
celów. Jednak oprócz odziedziczenia kapitałów, istotne pozostaje
także wyposażenie człowieka w wiedze na temat owych kapitałów,
by jednostka była w stanie umiejętnie je wykorzystywać, ale również po to, aby móc dokonać ich oceny normatywnej. Według Mar28
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Tamże.

ka Ziółkowskiego „liczy się nie tylko samo posiadanie kapitału
(odpowiedniej wielkości i „jakości”), lecz także kultura ich posiadania i użytkowania, która jest dodatkowym, ale istotnym źródłem
prestiżu i szacunku społecznego (względnie ich braku) oraz
wskaźnikiem zajmowanej pozycji społecznej”29.
Egzystencja człowieka w rodzinie ma zatem istotny wpływ na
kształtowanie kapitału kulturowego, niemniej jednak może warto
zwrócić uwagę na oddźwięk kształtowania kapitału kulturowego
w ramach funkcji rodziny. Funkcje rodziny wyjaśnia słownik socjologiczny wyznaczając następujące ich rodzaje: funkcja prokreacyjna, funkcja wychowawczo-socjalizacyjna, funkcja opiekuńcza,
funkcja emocjonalno-seksualna, funkcja ekonomiczna, funkcja stratyfikacyjno-alokacyjna i funkcja rekreacyjno-towarzyska30. Znany i
ceniony teoretyk socjologii rodziny, Franciszek Adamski, wyróżnia
dodatkowo następujące grupy funkcji realizowanych przez rodzinę. Począwszy od funkcji instytucjonalnych, które obejmują zapewnienie trwałości instytucji małżeństwa i rodziny, poprzez prokreację podtrzymującą ciągłość społeczną, funkcje ekonomiczne
zaspokajające dobra materialne na funkcji opiekuńczej i socjalizacyjnej (wychowawczej), polegającej na wprowadzaniu członków
rodziny w życie społeczne kończąc. Istotna jest także funkcja stratyfikacyjna gwarantująca określonym członkom rodziny status i
miejsce w strukturze społecznej. Funkcja integracyjna (stanowi
funkcję społecznej kontroli zachowań poszczególnych członków
rodziny). Autor ten wyróżnia także szereg funkcji osobowych na
które składają się trzy ich rodzaje: małżeńska, rodzicielska oraz braterska ‒ zaspokaja potrzeby uczuciowe braci i sióstr31. Przytoczone
stanowiska teoretyczne w obrębie rodziny wskazują na szereg zadań, jakie przez podstawową komórkę społeczną są realizowane,
jednak wskazać można wiele z nich, które się pokrywają. W obrębie owych pokrywających się funkcji (prokreacyjna, socjalizacyjna,
M. Ziółkowski, Kapitały społeczny, kulturowy i materialny i ich wzajemne konwersje we współczesnym społeczeństwie polskim, „Studia Edukacyjne”, 22/2012 s. 12.
30 Hasło „Rodzina”, [w:] Z. Bokszański i in. (red.), Encyklopedia Socjologii, Tom
3, O-R, Oficyna Naukowa, Warszawa 2000, s. 314.
31 F. Adamski, Rodzina. Wymiar społeczno-kulturowy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002, s. 37.
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alokacyjna) należy uwzględnić kształtowanie kapitału kulturowego, który zostanie scharakteryzowany w dalszej części artykułu.
Chciałbym nadmienić, biorąc pod uwagę główny wątek niniejszego
tekstu, którym jest kształtowanie kapitału kulturowego, należałoby
odpowiedzieć na postawioną hipotezę: Czy rodzina i jej funkcje
pełni zasadniczą rolę w kształtowaniu kapitału kulturowego? Otóż,
w myśl przyjętej teorii socjologicznej wypływającej z koncepcji
słownikowej jak również koncepcji rodziny w ujęciu Franciszka
Adamskiego, odpowiedź na tak postawione pytanie jest oczywista.
Poprzez swoje funkcje (niemalże wszystkie) rodzina jako instytucja,
grupa społeczna kształtuje kapitał kulturowy swoich członków.
Po pierwsze już w funkcji prokreacyjnej rodzina w sposób
świadomy dokonuję przekazywania w drodze zapłodnienia genotypu ojca i matki swojemu dziecku. Ponadto utrwala przyjęty w
danej kulturze tradycyjny system podtrzymywania w drodze naturalnej prokreacji ciągłości społecznej kształtując tym samym utarte i
występujące wzorce kulturowe.
Poprzez funkcję wychowawczą, zwaną także funkcją socjalizacyjną, rodzina kształtuje charakter i osobowość swojego dziecka,
przekazując mu swoje wartości, normy, zasady postępiania oraz
kieruje jego tokiem rozumowania i postrzegania otaczającego je
świata społecznego, ucząc tym samy relacji interpersonalnych, co
dodatkowo warunkuje kształtowanie przez potomstwo jego zasobów kapitału kulturowego w postaci ucieleśnionej i symbolicznej.
Rodzina zwana jest „agendą socjalizującą” ponieważ każdy człowiek rodzi się „kulturowo sterylny” i przyswaja wzory zachowań,
które panują w kulturze społeczeństwa w obrębie którego będzie
on żył i funkcjonował. Na agendy te składają się szkoła, kościół,
media a także rodzina, która uznawana powszechnie za najważniejszą z nich, gdyż jest chronologicznie pierwsza, pierwotna i ma
wielowymiarowy wpływ na człowieka poprzez naukę języka, wartości, reguł postepowania i postaw32. Według Władysława Majkowskiego „wszelkie braki w tak pojętej funkcji rodziny będą miały
wpływ na późniejsze życia jednostki; zwykle to rodzinne środowiW. Majkowski, Rodzina jako element kapitału społecznego, w: W. Muszyński
(red.), Szanse życiowe i jakość życia współczesnych rodzin, Wydawnictwo Adam
Marszałek, Toruń 2015, s. 111.
32
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sko decyduje o prospołecznych lub aspołecznych postawach jednostek w życiu dorosłym łącznie z powielaniem wzorów”33.
Niemalże każda rodzina posiada swoje własne symbole,
przyzwyczajenia, sposoby zwracania się do siebie lub pamiątki. Jak
powiada Piotr Sztompka swoje obyczaje wytwarza także wspólnota lokalna, inne wspólnota parafialna a zupełnie inne może wytwarzać np. partia polityczna. Wyraźnie odrębne rysy kulturowe posiadają także niektóre środowiska zawodowe34. Według Sztompki
udana socjalizacja „oznacza uczynienie z kultury własnej „drugiej
natury”, to znaczy całkowitą automatyzację konformizmu. W tym
przypadku nie przychodzi nam po prostu do głowy, aby można
było postąpić inaczej, niż nakazuje kultura. Natomiast, gdy socjalizacja jest niepełna lub nieudana, pojawia się wobec kultury opór,
kontestacja, nonkonformizm i jednostka szuka alternatyw. Znajduje
je w kontrkulturach przestępczych, kontrkulturowych ruchach społecznych, sektach religijnych, utopijnych społecznościach alternatywnych itp.”35. Szczególnym przejawem socjalizacji jest akulturacja, gdzie jednostka przyjmuje odmienne wzory od wyrażanego
przez grupę z jakiej się wywodzi, a dzieje się to poprzez kontakt
kulturowy. Idealnym przykładem akulturacji są migracje, gdzie
migrant napotyka inną kulturę kraju przyjmującego, którą nabywa,
uczy się jej, przyswaja i internalizuje36. Zatem kultura w ocenie
krakowskiego socjologa stanowi „całościowy sposób zżycia charakterystyczny dla danej zbiorowości, na który składa się wszystko to,
co ludzie robią, myślą i posiadają jako członkowie społeczeństwa
(wzory działania, myślenia i wyposażenia materialnego)”37. Potoczne określenie „jajko mądrzejsze od kury” uzmysławia nam
bardzo ważny komponent egzystencji współczesnego człowieka
zogniskowanego wokół dystansu międzypokoleniowego. Dystans
ów może być bowiem przyczyną konfliktów w wyniku koegzystencji kultur postfiguratywnych, kofiguratywnych oraz prefiguraTamże, s. 112
P. Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Wydawnictwo Znak, Kraków
2007, s. 234.
35 Tamże, s. 237.
36 Tamże, s. 250.
37 Tamże, s. 254.
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tywnych. Pierwszy typ odnosi się do kultur tradycyjnych, gdzie w
drodze socjalizacji dzieci nabywają wiedzę potrzebną do życia, natomiast w przypadku drugiego wariantu jakim jest kultura kofiguratywna istotne znaczenie przypisuje się grupie rówieśniczej, natomiast w trzecim wariancie to właśnie dzieci (potomstwo) najczęściej uczą swoich rodziców lub dziadków38. To właśnie w trzecim
wariancie można dostrzec syndromy potoczne ujęcia wspominanego powyżej, co ludzie tłumaczą często zapóźnieniem ich postrzegania cywilizacyjno-technologicznego. I w tym przypadku mamy
do czynienia z terminowaniem.
Zatem każdy człowiek żyjąc w obrębie pewnej zbiorowości
zachowuje właściwy dla owej grupy sposób życia, swoisty wzorzec
działania oraz myślenia. Z jednej strony różnorodność i heterogeniczność połączona z jednością, a z drugiej strony homogeniczność
wewnętrzna z myśleniem skierowanym w obręb swojej grupy ‒ to
aspekty zawierające się w pojęciu kultury39.
Funkcja opiekuńcza polegająca na gwarancji bezpieczeństwa
swoim członkom realizuje zapewnienie prawa do rozwoju i godności osoby ludzkiej, która to implikuje w przyszłości rozwój dziecka
(a także współmałżonka i męża) jego zachowania oraz możliwość
rozwijania kompetencji, nie tylko społecznych, ale nade wszystko
zawodowych i intelektualnych. Z kolei funkcja emocjonalnoseksualna traktuje rodzinę jako regulator stosunków seksualnych
jak również gwarantuje emocjonalne wsparcie wszystkim członkom rodziny. Potrzeba miłości oraz emocjonalnego wsparcia to
jedno z najważniejszych ról poszczególnych członków rodziny,
ponieważ gwarantować może pełną realizację człowieka wraz ze
wszystkimi jego komponentami. Spotyka się także określenie rodziny jako „królestwa miłości” w przeciwieństwie do państwa jako
„królestwa prawa”. Natura człowieka i jego funkcjonowanie oznacza jedność w trzech wymiarach: seksualnym, psychicznym i du-

M. Miczyńska-Kowalska, Zagrożenia współczesnej rodziny w społeczeństwie ryzyka, [w:] W. Muszyński (red.), Szanse życiowe i jakość życia współczesnych rodzin,
Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2015, s. 10.
39 P. Sztompka, dz. cyt., Wydawnictwo Znak, Kraków 2007, s. 233.
38

550

chowym ‒ co może zostać zrealizowane tylko w rodzinie40. Wówczas jednostka ludzka nabywa swoistych przyzwyczajeń, nawyków
(inkorporowanie, wrastanie) w poszczególne aspekty. Funkcja zaspokajania emocjonalnego (funkcja miłości), oprócz komponentu
jakim jest komfort psychiczny jednostki obdarowanej miłością,
uczy dodatkowo zachowań o charakterze uczuciowym (emocjonalnym), by mogła ona w przyszłości realizować własne potrzeby
emocjonalne. Może się to przejawiać postawą do tworzenia trwałych więzi (związków uczuciowych), umiejętności definiowania i
rozpoznawania własnych potrzeb uczuciowych czy zwyczajnego
komunikowania własnych uczuć. Prawidłowe kształtowanie i nazywanie uczuć oraz emocji może być nieodzowne w przypadku
kształtowania tzw. kultury zaufania lub kultury nieufności we
współczesnych społecznościach.
Niezależnie od tego jak dana organizacja jest skonstruowana
to w pewnym momencie zostaje wyposażona w sens kulturowy
(korporację, organizacje państwowe, zrzeszenia, poszerzenie rodziny poprzez przyjęcie nowych członków). Wszystko to, ponieważ „powstaje często specyficzny etos kulturowy, który nadaje celom i działaniom organizacyjnym charakter misji. Misja ta znajduje
wyraz w ideologii organizacji powiązanej z określonymi rytuałami
i elementami zachowań indywidualnych, które stają się symbolami
umożliwiającymi identyfikacje [...] symbole i rytuały organizacyjne
tworzą osobowość organizacji. Pracownicy nie czerpią dumy z tego, że fragmentarycznie uczestniczą w procesie, którego końcowym efektem jest jakiś produkt czy usługa”41. Przykładem takiego
zachowania może być kwestia zaobserwowana przez mnie osobiście podczas wyjazdu za granicę w celach badawczych. Zaobserwowałem sytuację w której obywatele polscy zostali przyjęci do
pracy w firmie irlandzkiej, gdzie stanowili większość pracowników, wprowadzili polskie zwyczaje, zasady postępowania, tradycję, uzurpując sobie prawo do świętowania 1. maja jako święta pracy (w Irlandii dzień ten także jest wolny od pracy w ramach tzw.
Bank Holiday). Pomimo ogromnego znaczenia jakie obecnie przyW. Majkowski, dz. cyt., [w:] W. Muszyński (red.),Szanse życiowe i jakość życia
współczesnych rodzin, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2015, s. 123.
41 Tamże, s. 223.
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wiązywane jest do kwestii instytucjonalizacji form i organizacji (w
tym także rodziny), aby nadać jakieś kształtne ramy i określić co
notabene daną organizację tworzy lub nie, rodzina w pewnym momencie może wypływać z przyjętych terminologii, stanowiąc zestaw więzi łączących poszczególne jednostki. Podobnie wygląda
sytuacja w przypadku analizy grup o charakterze etnicznym, gdzie
wspólnoty budowane o wspólny trzon kulturowy są postrzegane
jako wyznacznik różnic kulturowych i częstokroć pomimo inkorporacji w ramach państwa przyjmującego, osoby posiadające tożsamość budowaną na podstawie pochodzenia etnicznego (np.
Francja, Niemcy czy Stany Zjednoczone) dają o sobie znać. Pomimo
istnienia regulacji prawnych, które chronią mniejszości narodowe
lub mniejszości etniczne to silne orientacje indywidualistyczne poszczególnych jednostek, które w drodze terminowania zdobyły
kapitał kulturowy i mocno go akcentują.
Biorąc pod uwagę funkcję ekonomiczną należy przede
wszystkim zaznaczyć, iż funkcja ta nie skupia się jedynie na zapewnieniu członkom rodziny odpowiednich warunków oraz dóbr
materialnych. Poprzez zaspokojenie dóbr materialnych niezbędnych człowiekowi do egzystencji umożliwia się mu niejako drogę
do samorozwoju oraz pomnażania jego kapitału kulturowego. Kapitał kulturowy to kapitał skutecznie przekazywany w obrębie rodziny poprzez wydatek czasu ‒ jaki rodzina posiada, także od dającego się wykorzystać czasu (zwłaszcza w postać wolnego czasu
matki) dostępnego rodzinie (dzięki jej kapitałowi ekonomicznemu,
który umożliwia kupowanie czasu innych) do zapewnienia przekazu tego właśnie kapitału i do opóźnienia wejścia na rynek pracy
przez przedłużone kształcenie42.
Rodzina rozpatrywana jest także w kategoriach autorytetu
rodziców, który może stanowić wzór do naśladowania przez ich
dzieci zarówno w aspekcie moralno-etycznym jak również intelektualnym. Winien być on budowany w oparciu o wartości, normy i
kulturę osobistą. Zatem zakres autorytetu rodziców jest wysoki,
począwszy od ich wartości poprzez ich przyzwyczajenia, kulturę
K. Growiec, dz. cyt., Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej
Academica, Warszawa 2011, s. 21.
42
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osobistą, kulturę postępowania oraz standardy, wzory czerpania z
życia i kształtowania życia przez ich dzieci43.
Poprzez funkcję stratyfikacyjną wyznacza się człowiekowi
status społeczny oraz jego miejsce w hierarchii społecznej danego
środowiska. Jednak status społeczny wyznaczany jest nie tylko poprzez status materialny, ale także poprzez kapitał kulturowy, którym dysponują poszczególni członkowie rodziny. Funkcja ta łączy
się ściśle z inną, ale także istotną funkcją, a mianowicie funkcją integracyjno-kontrolną oraz rekreacyjno-towarzyską. Rodzina jest
instytucją, która zaspokaja swoim członkom czas wolny, organizując wypoczynek, a także wprowadza dzieci w świat towarzyskich
spotkań i relacji. Rodzina stanowi bowiem ostoję tworzenia więzi
społecznych (czynników zespajających jednostki), które w socjologicznym ujęciu mogą przybierać formę zarówno więzi kreowanych
kulturowo (postawy wobec wartości oraz norm), kreowanych organizacyjnie (realizacje jednostkowych lub grupowych celów) lub
kreowanych strukturalnie (uświadamianie sobie istnienia odmienności względem innych grup w społeczeństwie)44.
Podsumowanie
To właśnie rodzina określa ramy oraz standardy zachowania,
postępowania oraz traktowania innych ludzi jak również sposób
postępowania. Rodzina przekazuje oraz kreuje normy, zwyczaje
oraz wartości. Poniekąd rodzina wytwarza, na swój użytek, także
swoje normy oraz zachowania, które przekazywane lub powielane
są przez innych ludzi.
W rodzinie tworzą się podwaliny rozumowania i pojmowania
świata, kreowania światopoglądu człowieka oraz jego systemu aksjologiczno-normatywnego, który warunkuje jego późniejsze funkcjonowanie. Wszystkie te elementy są niewątpliwie elementami
składowymi kapitału kulturowego człowieka.
Rodzina ma wpływ na człowieka przez całe jego życie, zmianie ulega jedynie siła i kierunek jej oddziaływania na poszczególne
D. Poleszak, Autorytet rodziców i jego wpływ na wychowanie dzieci we współczesnym świecie, w: J. Zimny (red.), Rodzina w oczach społeczeństwa, Katedra Pedagogiki Katolickiej KUL, Stalowa Wola 2013, s. 312.
44 Tamże, s. 196.
43
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osoby. Według socjologicznej definicji, między innymi Zbigniewa
Tyszki i Franciszka Adamskiego, rodzina będąca małżeńską więzią
pokrewieństwa, powinowactwa lub adopcji spełnia szereg istotnych, zintegrowanych funkcji wobec jednostek i społeczeństwa
opierających się na regułach występujących w kulturze45.
Streszczenie:
Celem artykułu jest przedstawienie znaczenia rodziny w
kształtowaniu kapitału kulturowego człowieka. Rodzinę na potrzeby artykułu traktuje poprzez pryzmat klasycznego ujęcia socjologicznego rodziny nuklearnej (dwoje dorosłych ludzi, którzy wraz
z dziećmi tworzą wspólne gospodarstwo domowe). Kolejną kwestia zarysowaną w artykule jest kapitał kulturowy stanowiący zasoby tkwiące w człowieku i warunkuje jego funkcjonowanie w społeczeństwie. Kształtowanie kapitału kulturowego przebiega poprzez socjalizację, zarówno pierwotną jak również wtórną. Istotną
rolę w jego kształtowaniu kapitału kulturowego odgrywa rodzina
poprzez swoje funkcje (prokreacyjna, wychowawcza, opiekuńcza,
socjalizacyjna oraz stratyfikacyjna, integracyjno-kontrolna i rekreacyjno-towarzyska).
Słowa klucze: kapitał kulturowy, rodzina, funkcje rodziny
Summary:
The family in the context of shaping the Cultural Capital
The purpose of this article is to present the meaning of the
importance of the family in shaping of the cultural capital of the
human being. For the need of this article the family is treated in the
light of the classical sociological approach to the nuclear family
(two adult people who along with children makes common household). Another issue outlined in the article is the cultural capital
constituting resources inherent in a man conditioning their functioning in the society. Shaping of the cultural capital goes through
socialization both primary and secondary. The important role in the
shaping of the cultural capital plays the family throughout its func-
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W. Danielewicz, dz. cyt., Trans Humana, Białystok 2006, s. 33.

tions (procreative, educational, caring, socialization and stratification, integration-control and recreation-sociable).
Słowa klucze: cultural capital, family, family features
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ПРАВОВА КУЛЬТУРА ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ
ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ
Постановка проблеми та її актуальність
Сучасна юридична наука відкриває нові перспективи в
дослідженні проблем правової системи, яка є самостійним
напрямом загальнотеоретичної юриспруденції. Актуальність
наукової проблематики розвитку правової системи не
викликає сумніву, оскільки відповідає найважливішим
потребам сучасності, охоплює широке коло концептуальних
питань, виявлення тенденцій у державно-правовій сфері
суспільних відносин. У сучасних умовах дослідження правової
системи відбувається на нових підходах загально- теоретичної
юриспруденції, що має велике значення для формування
правової культури, для розв’язання проблем правотворчості,
правозастосування, забезпечення реалізації прав і свобод
людини і громадянина. Саме проблема ролі правової культури
як чинника розвитку правової системи зумовлює спектр
досліджень, які є актуальними на нинішньому етапі розбудови
національної державності та концептуально важливими для
теоретико-правових досліджень.
Аналіз досліджень і публікацій
Питання становлення і функціонування правової системи
та правової культури досліджували зарубіжні та українські
вчені – С. Алексєєв, В. Бабкін, О. Зайчук, М. Козюбра, Н.
Оніщенко, П. Рабінович, В. Селіванов, О. Скакун, Ю.
Тихомиров, Ю. Шемшученко, Л. Явич та ін.
Мета даної наукової роботи – дослідити сутність і роль
правової культури у розвитку правової системи, визначити її
зв’язок з іншими складовими правової системи.
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Виклад основного матеріалу
У сучасній юридичній науці існують різні підходи до визначення поняття та структури правової системи. Введене у
вітчизняну юридичну науку на початку 80-х років XX ст.
поняття «правова система» формується за аналогією з
«політичною системою» у політології та «економічною
системою» в економічній теорії. Загалом можна визначити два
підходи до розгляду цієї категорії: «вузький» (нормативний) і
«широкий». Для першого – характерне розуміння правової
системи як сукупності правових норм і зв’язків між ними, тобто
фактична не розмежованість понять «право», «система права»,
«правова система». Для другого, «широкого підходу», навпаки,
характерне розмежування понять «право» і «правова система»,
«система права» і «правова система». Безумовно, «широкий»
підхід дає можливість уникнути однопланового аналізу
правової дійсності. Проблема полягає в тому, що і цей підхід не
виробив у літературі більш-менш однозначного погляду на
питання поняття «правова система».
Держава має свою національну правову систему.
Історично склалося так, що в кожній країні діють свої правові
звичаї, традиції, законодавство, юрисдикційні органи,
сформувалися особливості правового менталітету, правової
культури, що й об’єднується загальним поняттям «правова
система». У будь-якій державі правова система, будучи
невід’ємним елементом правової культури, детермінована
історичними й географічними чинниками, є частиною
соціальної системи держави.
У теорії права під правовою системою розуміють
комплекс взаємозалежних і узгоджених юридичних засобів,
призначених для регулювання суспільних відносин, а також
юридичних явищ, що виникають у результаті такого
регулювання
(правові
норми,
правові
принципи,
правосвідомість, законодавство, правові відносини, юридичні
установи, юридична техніка, правова культура, стан законності
та її деформації, правопорядок тощо).
Правова система, вказує Н. Оніщенко, – це об’єктивне,
історично закономірне правове явище, яке включає
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взаємозв’язані, взаємозумовлені та взаємодіючі компоненти:
право і законодавство, що втілює його, юридичні установи,
юридичну практику, механізм правового регулювання,
суб’єктивні права і обов’язки, правову діяльність і
правовідносини, правосвідомість
і культуру, правову
ідеологію,
законність
і
правопорядок,
юридичну
1
відповідальність тощо .
Структура правової системи – це стійка єдність елементів
правової системи, їх зв’язків, цілісності, зв’язків елементів із
цілим. На думку С. Алексєєва, до структури правової системи
належать право, правова ідеологія, судова (юридична)
практика2. П. М. Рабінович визначає, що правова система
включає різні правові акти, різні види правосвідомості, форми
(засоби) її виявлення та стан законності3.
Як зазначає О. Скакун, структура правової системи
складається із таких п’яти підсистем її функціонування, як 1)
інституційна; 2) нормативна (регулятивна); 3) ідеологічна; 4)
функціональна; 5) комунікативна. Ідеологічну підсистему
складає сукупність уявлень про правові норми і принципи, що
характеризують ступінь усвідомленості правомірної поведінки
суб’єктів права, вступу їх у правовідносини, правову діяльність
– праворозуміння, правове мислення, правові ідеї, концепції,
правосвідомість і правову культуру4.
Оскільки правова система – складне, багаторівневе,
ієрархічне динамічне утворення, то в її структурі існують певні
підсистеми, що являє собою форму зв’язків, відносин, станів,
режимів, статусів, гарантій принципів, правосуб’єктності.
Як елементи правової системи виділяють: право, правові
установи, судову та іншу юридичну практику, механізм
1 Оніщенко Н. М. Теоретико-методологічні засади формування та розвитку
правової системи: автореф. дис. д-ра юрид. наук: спец. 12.00.01 / Н. М. Оніщенко. – К., 2002. – 32 с.
2 Алексеев С. С. Общая теория права: в 2 т. / С. С. Алексеев. – М.: Юрид.
лит., 1982. – 360 с.
3 Рабинович П. М. Основы общей теории права и государства / П. М. Рабинович. – Харьков: Консум, 2005. – 320 с.
4 Скакун О. Ф. Теорія права і держави: [під- ручник] / О. Ф. Скакун. – К.:
Алерта, 2012. – 524 с.
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правового регулювання, право реалізаційний процес, права,
свободи та обов’язки громадян, систему правовідносин,
законність і правопорядок, правову ідеологію (правосвідомість,
юридичні доктрини, теорію, правову культуру, суб’єктів права,
системні зв’язки, які забезпечують єдність і цілісність,
стабільність системи, інші правові явища)5.
Як зазначається у відомому авторитетному виданні
«Юридична енциклопедія», до основних елементів правової
системи належать: система права і система законодавства;
правові відносини; юридична практика, тобто діяльність
правотворчих, правозастосовних і правоохоронних органів;
правова політика та правова ідеологія; правосвідомість і
правова культура; юридична наука і освіта тощо6.
Отже, можна стверджувати, що правова культура є одним
із важливих елементів правової системи. Правова система
взаємодіє з політичною, економічною та культурною сферами
суспільного життя, а результатом взаємодії права і культури є
правова культура, яка є системою поглядів, уявлень, що
визначають поведінку і діяльність людей у правовій сфері.
Правова система розглядається як складна комунікативна
система, яка є інтегрованою в правову культуру. Поєднання
антропологічних, герменевтичних та семіотичних зрізів
культурологічного підходу до права дозволяє стверджувати,
що його методологічне призначення полягає в тому, щоби
представити право з феноменологічної точки зору, тобто як
глибоко індивідуальне, інтенціональне знання, що залежить
від індивідуального та соціального досвіду7.
Правова система України: історія, стан та перспективи: у 5 т. / [ред. кол.
вид.: В. Я. Тацій (голова) та ін.]. – Харків: Право, 2008-2010. – Т. 1: Методологічні та історико-теоретичні проблеми формування і розвитку правової
системи України / [за заг. ред. М. В. Цвіка, О. В. Петришина]. – 2008. – 726 с.
6 Шемшученко Ю. С. Правова система / Ю. С. Шемшученко // Юридична енциклопедія: в 6 т. / [редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова) та ін.]. – К.:
Вид-во «Українська енциклопедія» імені М. П. Бажана, 1998-2004. – Т. 5: П-С.
– 2003. – 564 с.
7 Овчиннікова А. П. Феноменологія правової культури: філософсько-правове
дослідження: автореф. дис. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.12 / А. П. Овчиннікова. – Одеса, 2016. – 20 с.
5
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Нині помітно зростає роль культурного чинника в житті
українського суспільства. У результаті такої взаємодії
підвищується необхідність розширення сферами дії правової
культури: підвищення вимог до діяльності законотворчих,
правозастосовних та правоохоронних органів, покращення
якості нормативних актів та необхідність постійного
інформування населення про новації у праві.
Слід вказати, що правова культура не є звичайним
структурним елементом правової системи, оскільки, будучи її
якісною характеристикою, вона властива усім сферам
правового життя суспільства. Тобто правова культура – це
критерій, на основі якого можна здійснити оцінку ступеня
розвитку як правової системи, так і її структурних елементів на
предмет їх відповідності стану, якого потребує реалізація
пануючої в суспільстві моделі державності8.
Правова культура,
вважає
П.
Рабінович,
тісно
взаємопов’язана з елементами правової системи, адже правова
культура – це загальний стан «юридичних справ» у суспільстві,
тобто стан законодавства і роботи суду, всіх правоохоронних
органів, правосвідомості всього населення країни, що виражає
рівень розвитку права і правосвідомості, їх місце в житті
суспільства, засвоєння правових цінностей, їх реалізацію на
практиці, здійснення вимог верховенства права9.
Правова культура визначається як система позитивних
проявів правової дійсності, що концентрує в собі досягнення
юридичної науки і практики. Вона є внутрішньою духовною
стороною правової системи і пронизує правосвідомість, право,
правовідносини, законність і правопорядок, правотворчу,
правозастосовну та інші види правової діяльності10.

Яковюк I. Правова культура і її вплив на розвиток правової системи / І.
Яковюк // Вісн. Акад. правових наук України. – 2008. – № 1 (52). – С. 47.
9 Рабінович П. Верховенство права (за матеріалами практики Страсбурзького
Суду та Конституційного Суду України / П. Рабінович // Вісник Академії
правових наук України. – 2006. – № 2 (45). – С. 4-9.
10 Правова культура в умовах становлення громадянського суспільства: монографія / [ред. Ю. П. Битяк, І. В. Яковюк]. – Харків: Право, 2007. – 248 c.
8

561

Розуміння правової системи не може обмежуватися не
лише комплексом взаємозалежних і взаємоузгоджених засобів
правового впливу на суспільні відносини, воно мусить
включати правову культуру і правову свідомість як суб’єкта
права, так і професійну правосвідомість посадової особи. Без
громадян із належним рівнем правосвідомості та правової
культури, професійних юристів та посадових осіб у системі
державних органів неможливо досягну ти законності та
правопорядку в суспільстві, що забезпечить функціонування
правової системи. Правова культура, вважає С. Максимов, є
інтегральною характеристикою розвитку правової системи.
Важливий показник правової культури – рівень розвитку
правової
діяльності,
що
складається
з
теоретичної
продуктивної (діяльність учених юристів) і репродуктивної
(юридична освіта у всіх її видах і установах), а також
практичної – правотворчої і правореалізувальної, у тому числі
правозастосовної діяльності11.
Вважаємо, що правова культура є важливим компонентом
ідеологічної підсистеми для функціонування всієї правової
системи і визначає ідеологічне підґрунтя правового життя
сучасної
України.
Правова
культура
пов’язана
з
правосвідомістю, що обумовлює їх функціонування в
суспільстві
взаємовпливом
і
взаємозалежністю.
Функціонування правової культури суспільства детерміноване
його
правосвідомістю,
правова
культура
охоплює
правосвідомість у поєднанні з формами її прояву.
Як відомо, елементом правової культури особи є правова
свідомість, яка виражається у ставленні особи до права, її
правових ціннісних орієнтаціях та переконаннях. Елементом
структури правосвідомості є правова ідеологія як сукупність
правових поглядів, що засновані на правових наукових
знаннях та соціальному досвіді, і обумовлюються свідомим
ставленням до права. Рівень правової культури визначається
Максимов С. І. Правова культура як інтегральна характеристика правової
системи / С. І. Максимов // Правова система України: проблеми і тенденції
розвитку: матеріали наук.- практ. конф., 3 червня 2010 р, Харків / редкол.: Ю.
П. Битяк та ін. – Х.: НДІ держ. буд-ва та місц. самоврядування, 2010. – С. 7-9.
11
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рівнем правосвідомості, ступенем її розвиненості й
досконалості. Цікавою, на наш погляд, є характеристика
правової культури як ідеологічної складової правової системи
американського дослідника Л. Фрідмена, який відносить до
змісту правової системи такі елементи: структуру, сутність і
культуру права. Структура права – це кістяк, внутрішня
частина правової системи; сутність – чинна норма права, що
характеризується поведінкою людей всередині правової
системи; правова культура – це ставлення людей до права і
правової системи, їх цінності, ідеї, надії, сподівання12.
Як слушно зазначає І. Яковюк, правова культура є
лакмусовим папірцем функціонування та розвитку правової
системи, її якісною характеристикою і показником рівня її
досконалості. Правова культура є характеристикою якісного
стану правової системи, при цьому якісною характеристикою
не одного, а всіх правових явищ які в своїй сукупності
утворюють поняття «правова система»13.
Сьогодні в правовій системі України відбуваються важливі
структурні реформування, що мають кінцевою метою
побудову демократичної держави на основі створення
громадянського суспільства. Тому природно, що основними
(стратегічними) напрямками розвитку правової системи
суспільства України є формування такого державно-правового
механізму, який забезпечить реалізацію прав та свобод людини
і громадянина. Правова культура є одним із важливих
чинників розвитку правової системи і демократизації
суспільства, що характеризує поведінку людини з огляду на
рівень і зміст її правового виховання, соціальної активності,
юридичної освіченості та загальноосвітнього рівня.
Подолання або хоча б послаблення проявів правового
нігілізму, що суттєво гальмує розвиток правової системи в
цілому. Виховання поваги до права та сприйняття його
Lawrence M. Frirdman American Law / M. Lawrence – New York, 1989. – 416 р.
. Правова система України: історія, стан та перспективи: у 5 т. / [ред. кол.
вид.: В. Я. Тацій (голова) та ін.]. – Харків: Право, 2008-2010. – Т. 1: Методологічні та історико-теоретичні проблеми формування і розвитку правової
системи України / [за заг. ред. М. В. Цвіка, О. В. Петришина]. – 2008. – 726 с.
12
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настанов кожним пересічним громадянином та на рівні
суспільної думки є важливим завданням гармонічного
розвитку
правової
системи.
Успіхи
демократичних
перетворень залежать від того, наскільки право в суспільстві
підтримується та поважається різними соціумами та кожним
індивідом зокрема, тощо14.
Саме правова культура як чинник розвитку правової
системи має відіграти головну роль у демократичних
перетвореннях в Україні, вона тісно пов’язана з усіма
елементами правової системи, формуванням правосвідомості
громадян, новим баченням держави як демократичної,
суверенної та незалежної, усвідомленням взаємозв’язку права і
закону, з визнанням пріоритетного місця ролі людини і
громадянина
у
правових
відносинах.
Важливим
є
формуванням правових цінностей, які своєю якісною
властивістю
сприяють
правовій
розвиненості
особи,
позитивному характеру її правової діяльності, реальному
забезпеченню найвищої цінності – реалізації, захисту прав
людини.
Висновки
На
підставі
проведеного
дослідження
можна
стверджувати, що правова культура – це важливий чинник
розвитку правової системи України, яка забезпечує її
функціонування та розвиток. Для правової системи, що
трансформується, важливим є вдосконалення та підвищення
рівня правової культури, вироблення нової системи правових
цінностей, норм і принципів, забезпечення захисту прав і
свобод, законних інтересів громадян. Оцінка рівня розвитку
правової культури і правової системи вимагає таких критеріїв:
суспільний прогрес як ступінь свободи природних прав,
ступінь гарантованості державою свободи та захищеності
особи, рівень розвитку нормативно-правових актів, правової
діяльності, правової свідомості тощо. Отже, правова культура є
Оніщенко Н. М. Правовий світогляд і політика (сучасна реальність, бачення на перспективу / Н. М. Оніщенко // Бюлетень Міністерства юстиції. –
2014. – № 2. – С. 91-96.
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важливим чинником розвитку правової системи, що впливає
на правосвідомість, право, правовідносини, законність і
правопорядок, правотворчу, правозастосовну та інші види
правової діяльності; її якісною характеристикою та рівнем
досконалості.
Abstract:
У статті досліджується сутність і роль правової культури
у розвитку правової системи, її зв’язок з іншими складовими
правової системи. Автором зроблено висновок про те, що
правова культура є важливим чинником розвитку правової
системи,
що
впливає
на
правосвідомість,
право,
правовідносини, законність і правопорядок, правотворчу,
правозастосовну та інші види правової діяльності; є якісною
характеристикою правової системи та рівнем її досконалості.
Ключові слова: правова культура, правова система,
структура правової системи, право, правова свідомість,
правовий нігілізм.
Summary:
Legal culture as a factor in the development of legal system
The article deals with the nature and the role of legal culture in
the structure of legal system and its relationship with other
components of legal system. The author comes to the conclusion that
legal culture is an important factor in the development of legal system
that affects legal awareness, law, legal relationship, law and order,
lawmaking, law enforcement and other legal activities; and it is also a
qualitative characteristic of legal system and the level of its excellence.
Key words: legal culture, legal system, structure of legal
system, law, legal awareness, legal nihilism.
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Anna Maria Piskorska

ZAANGAŻOWANY SPOŁECZNIE OBRAZ RODZINY
WE WCZESNEJ TWÓRCZOŚCI FILMOWEJ BÉLITARRA
Omawiana w niniejszej pracy twórczość filmowa autorstwa
węgierskiego reżysera Béli Tarra1 wyrasta z małej narracji i zmierza
ku „przesadzie”. András Bálint Kovács2 (główny komentator jego
twórczości) mówi:
Tarr tried to create the semblance of reality in an intensified
way, so that the spectator could not escape the feeling that it
is his/her own world, so that he/she would see exaggeration
as natural and recognize what he/she has failed to see, to
which he/she has always closed his/her eyes; so that the
spectator would see his/her own world as being just as suffocating as the human relationships in the film3.
Béla Tarr (ur. 1955) – węgierski awangardowy reżyser filmowy (również
scenarzysta i producent), uznany przez prestiżowy brytyjski miesięcznik filmowy „Sight& Sound” za jednego z najciekawszych współczesnych reżyserów.
Filmografia: Hotel Magnezit (1978), Ognisko zapalne (1979), Outsider (1981), Makbet
(1982), Ludzie z prefabrykatów (1982), Jesienny almanach (1984), Potępienie (1988),
Utolsóhajó (1990), Życie miejskie (1990), Szatańskie tango (1994), Podróż po Nizinie
Węgierskiej (1995), Harmonie Werckmeistera (2000), Wizje Europy (2004), Człowiek z
Londynu (2007), Koń turyński (2011). Po ukończeniu Konia turyńskiego ogłosił, że
jest to ostatni film w jego karierze. Obecnie zajmu-je się kształceniem młodszych
twórców filmowych jako szef programu i dziekan studium doktoranckiego Film
Faktory na uniwersytecie w Sarajewie.
2 András Bálint Kovács – węgierski filmoznawca, dyrektor Narodowego Archiwum Wizualnego w Budapeszcie i doradca artystyczny wytwórni Béli Tarra
T&T Filmmuhely, a ponadto szef Wydziału Filmowego w Eötvös Loránda (Budapeszt) oraz wykładowca na Sorbonie (Paryż) i na Uniwersytecie w Sztokholmie. Specjalizuje się w historii kina modernistycznego, uczy analizy filmowej.
Autor wielu książek, m.in. Screening Modernism: European Art Cinema, 1950-1980
(2008). Aktualnie pracuje nad monografią poświęconą twórczości Béli Tarra.
Najprawdopodobniej jest to obecnie największy autorytet w zakresie dzieł filmowych Tarra.
3 Tarr dążył do stworzenia tak sugestywnej wizji rzeczywistości, by odbiorca
poczuł pełną przynależność do świata, który widzi, by pewną przesadę w pozorowaniu tego, co realne uznał za coś naturalnego i nie był w stanie już dłużej
1
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Tarr, realizując kolejne dzieła filmowe, dążył do formy, która
konkretne, powierzchowne ujęcie zamieni w coś uniwersalnego.
Chciał wywołać w widzu doświadczenie ontologiczne, ukazać czysty fenomen bycia człowiekiem. Niejasne i już wyświechtane pojęcia zastąpił konkretnymi obrazami egzystencji ludzkiej. Nieustannie szukał rozwiązania palącego problemu (aktualnego zarówno w
europejskim socjalizmie lat 80. jak i ponowoczesnym baudrillardowskim „świecie symulakrów” i „hyperreality”): w jaki sposób
można wytworzyć poczucie rzeczywistości w sztucznie powstałym, wytworzonym quasi-świecie? Jego sposobem dojścia do źródła poznania prawdy stała się redukcja. Stopniowo (z filmu na
film) zmierzał do ostatecznej wizji świata odartego z wszelkich
uwarunkowań (politycznych, społecznych, ekonomicznych) aż do
białej kości, by w ten sposób dotknąć istoty człowieczeństwa i
głównych prawd życia. Film według niego nie opiera się na przetwarzaniu wciąż tych samych historii, ale posiada swój niepowtarzalny, organiczny, konkretny i bardziej pierwotny język.
Rodzinne gniazdo (1979)
Twórczość Tarra jest doskonałym przykładem opowieści, jak
rodzi się styl filmowy. Początkowo duet Tarr-Hranitzky interesowały przede wszystkim bieżące problemy socjalne, ciemność tej
rzeczywistości społecznej, w której nie można było funkcjonować.
Tarr zaczął kręcić filmy w wieku 22 lat w bardzo funkcjonalnym i
realistycznym stylu tzw. dokumentalnych filmów fabularnych, który zbliżał go do twórców „cinéma-vérité”. Po zrobieniu debiutanckiego pełnometrażowego Rodzinnego gniazda (1979) został natychmiast przyjęty do grona filmowców zainspirowanych tym stylem –
zrzeszonych w Wyższej Szkole Filmowej w Budapeszcie. Wśród
uczniów szkoły uznano Tarra za najbardziej oryginalny talent. András Kovács skomentował tę sytuację w następujący sposób: „no

zamykać oczu na to, czego dotychczas wolał nie dostrzegać; by widz ujrzał swój
własny świat tak dławiącym, jak relacje międzyludzkie w filmie. [Wszystkie
tłumaczenia, jeśli nie zaznaczono inaczej, pochodzą ode mnie – AP.]

568

one noticed back then, at the end of the 1970s, that Tarr had in fact
little interest in documentary realism”4.
Rodzinne gniazdo analizuje problemy młodego małżeństwa
zmuszonego żyć z rodzicami i rodzeństwem męża w jednopokojowym mieszkaniu. Co tydzień główna bohaterka przychodzi do
ośrodka świadczeń socjalnych, by dociekać swoich roszczeń w
sprawie otrzymania od państwa własnego lokum. Jednak urzędnik
ma zawsze tę samą odpowiedź: w sytuacji powszechnego problemu mieszkaniowego w Węgierskiej Republice Ludowej rozpatrywanie podań odbywa się jedynie raz do roku, skoro więc już wysłano do państwa decyzję odmowną, należy czekać do przyszłorocznego zebrania komisji. Bieda, bezradność i poczucie klęski powodują osuwanie się bohaterów w coraz większą bierność, z jednoczesnym coraz mniejszym braniem odpowiedzialności za swoje
czyny. Deprawacja moralna w Rodzinnym gnieździe robi tym silniejsze wrażenie, że istnieje jakieś wewnętrzne (brak wyrzutów sumienia) i zewnętrzne (społeczne) przyzwolenie na nią: mąż głównej
bohaterki, chwilę potem, gdy wraz z bratem zgwałcił przyjaciółkę
żony, kładzie się spokojnie koło swojej połowicy. Później nikt już w
filmie nie wróci do tej sprawy, a główny bohater o niezmiennie łagodnym wyrazie twarzy będzie ukazywany jako dobry mąż i wrażliwy syn. Patologia miesza się tu z normalnością, hipokryzja z
prawdą, a pragnienie czułości z chciwą żądzą panowania nad drugim człowiekiem.
Większość scen Rodzinnego gniazda rozgrywa się we wnętrzu
kawalerki przy użyciu planów bliskich i średnich (likwidując komfortowe dla widza ujęcia ustanawiające w planie pełnym). Już w
ramach pojedynczego kadru za sprawą zmniejszenia głębi ostrości
odczuwamy klaustrofobiczność tej ciasnej przestrzeni, w której ciała ludzkie niejako nakładają się na siebie, wypierają się, tak że
zwykłe bycie na pierwszym planie zwalcza obecność kogoś będącego za nim. Taka interpretacja nie jest jedynie nadużyciem patrzącego: koegzystujący ze sobą członkowie rodziny żywią do siebie
Nikt nie zauważył wtedy, pod koniec lat 70., że Tarr w rzeczywistości mało
się interesował dokumentalnym realizmem. A. B. Kovács, The World According to
Béla Tarr, Kino Kultura” [online], nr 19, 26 stycznia 2008 [dostęp 1.06.2017]. Dostępny w internecie: http://www.kinokultura.com/specials/7/Kovács.shtml.
4
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nawzajem niemą nienawiść – widzimy ją w zbliżeniach ich oczu,
gdy patrzą na siebie z rosnącym obrzydzeniem i tłumioną agresją.
Ich „ścieranie się” zachodzi również na płaszczyźnie fabularnej:
hipokryzja, pomówienia i nieustanne kłótnie doprowadzają protagonistkę do granic wytrzymałości, kiedy to pod wpływem impulsu
pakuje swoje rzeczy i wyprowadza się wraz z córką z przeludnionego mieszkania, separując się od męża i toksycznych teściów. Film
cechuje formalne przejście od kręconych kamerą z ręki chaotycznych scen awantur rodzinnych po statyczne, ciche monologi każdego z głównych bohaterów, będące próbą analizy własnej sytuacji.
Poza Outsiderem (filmem opisanym stronę dalej) wszystkie wczesne
dzieła Tarra opierają się na tej samej sytuacji dramatycznej: ludzie
zamknięci w małej przestrzeni zmieniają swoje wspólne życie w
piekło. Uprawiana przez reżysera behawioralna obserwacja jednostki uwarunkowanej społecznie przez rodzinę i ekonomicznie
przez państwo łączy jego wczesną twórczość z tradycją inscenizowanego dokumentu, jednak wymowa poruszanych spraw nie zatrzymuje się na powierzchni stricte socjalnych problemów, lecz
zmierza ku głębi doświadczeń egzystencjalnych. Porażająca siła
oddziaływania twórczości Tarra wynika właśnie z tego rodzaju
przekroczeń: wychodząc od problemu społecznego, udowadnia, że
ludzie nie są aż tak zdeterminowani otoczeniem, by ulec demoralizacji jedynie za sprawą na przykład jakiejś niedogodności lokalowej i w ten sposób znaleźć łatwe usprawiedliwienie dla swojego
okrucieństwa. Wręcz przeciwnie, życie człowieka w relacji z otoczeniem jest tak fatalne, ponieważ jest on zdeprawowany wewnętrznie od samego początku, a zacieśniona przestrzeń, w której
grzęźnie co dzień, stanowi jedynie katalizator dla postępków, które
i tak nosi w sobie. Wąska przestrzeń tych filmów dotyczy również
widza, który kontaktuje się z bohaterami głównie przez zbliżenia,
co uniemożliwia mu zdystansowany osąd, a sprzyja bolesnemu w
tym wypadku utożsamieniu. Rodzinne gniazdo (1979), Makbet (1982)
i Ludzie z prefabrykatów (1982) to czarno-białe swoiste filmowe psychodramy, które przy opisie świata relacji interpersonalnych
uwzględniają całą paletę odcieni szarości. Wszyscy bohaterowie są
winnymi i ofiarami w tym samym czasie. Interpelacje bytowe przechodzą w ten sposób w problemy samego bytu.
570

Outsider (1981)
Outsider (1981) to kolejny prowokacyjny, nieustępliwy film
Tarra, w którym reżyser wydaje się kwestionować możliwość osiągnięcia stabilnego życia i wątpić w szansę stworzenia z drugim
człowiekiem głębokiej relacji. Główny bohater, tytułowy outsider
jest muzykiem, gra na skrzypcach. Jednak, odkąd został wyrzucony
ze szkoły muzycznej w Debreczynie, zarabia na życie jako dyskdżokej. Obiektyw kamery i tym razem został skierowany na kwestię partnerstwa i problem z odpowiedzialnością za własne czyny.
Na początku filmu pewna kobieta rodzi dziecko głównego bohatera, lecz on w tym samym czasie traci stałą pracę i decyduje się na
ślub z inną partnerką. Trudna sytuacja finansowa wywołuje kryzys
także w jego nowym związku. – Czy musisz być outsiderem pomimo swoich talentów? – pyta go żona. W końcu zdradza go z jego
bratem. Także i w tym przypadku problem o wyjściowo społecznej
proweniencji wiele zyskał na skutek eksperymentów z formą filmową. Tarr wciąż sprawdzał (w każdym filmie nieco bardziej radykalnie) możliwości filmowego języka.
W kontekście Outsidera András Kovács zwraca szczególną
uwagę na epizod, w którym żona wyrzuca bohaterowi swoją złość,
żal, frustrację. Scena ma miejsce w dyskotece, kobieta zwraca się do
męża, przekrzykując zgiełk tłumu i muzykę, podczas gdy ten pracuje daleko od niej, na wysokim podeście. By oddać niemożność
porozumienia z drugim człowiekiem, Tarr wykorzystał miejsce
doskonale zespolone z dźwiękiem, jakby nim nasączone. W ten
sposób przestrzeń osacza bohaterów, więzi ich, nie dając nawet
cienia nadziei na uwolnienie, ponieważ ujęcie jest przedłużane w
nieskończoność, dokładnie w ten sposób, jaki znamionuje późniejsze prace Tarra.
Ludzie z prefabrykatów (1982)
Ludzie z prefabrykatów (1982) ukazują tak zwane „normalne życie” typowej rodziny (socjalistyczne Węgry, młode małżeństwo z
dwójką dzieci w swoim własnym, przytulnym M2) postawione w
stan kryzysu. Dynamiczna kamera towarzyszy parze głównych bohaterów w ich nieudolnych próbach porozumienia się, podczas gdy
wspólna codzienność staje się dla nich coraz bardziej nieznośna. Tarr
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postarał się, by ich historia nie utraciła niczego ze swojej banalności:
on – typowy, „statystyczny” Węgier – pracuje w fabryce, pełniąc
nadzór nad jednym z paneli sterowania, ona opiekuje się dziećmi i
wypełnia obowiązki domowe. Pewnego dnia szefostwo fabryki proponuje bohaterowi podwyżkę, awans i zmianę pracy na ciekawszą,
objazdową, więc wizja wyjazdu bardzo go nęci. Z kolei żona, tkwiąc
całymi dniami w domu, odseparowana od życia towarzyskiego i
szans na rozwój zawodowy, popada w coraz większą frustrację:
domaga się od partnera stałej obecności, awanturuje się o każdą
chwilę spędzoną bez niej. Wycieczka do kąpieliska, a nawet ich
rocznica ślubu, stanowią jedynie pretekst do kłótni.
Stabilna i korzystna sytuacja socjalna (znacznie lepsza niż pary z Rodzinnego gniazda) nie jest w stanie uchronić bohaterów od
ostatecznego krachu: pewnego dnia mąż się spakuje i odejdzie, a
zrozpaczona, osamotniona żona będzie wspominać ich wspólne
życie. Ponieważ kontekst warunków bytowych tym razem został
osłabiony, problem trudności z porozumieniem się zyskuje bardziej
uniwersalny wydźwięk. Scena rozstania stanowi klamrę kompozycyjną: jest jednocześnie ujęciem ustanawiającym i przedostatnią
sceną filmu. Wewnątrz tej ramy umieszczono retrospekcje, które
umożliwiają widzowi zrozumienie przyczyn małżeńskiego kryzysu: chodzi o te zwykłe, niewymuszone żale i pretensje właściwie
nie wiadomo do kogo, o rutynę i nudę, o czas, w którym drugi
człowiek przestał fascynować, a zaczął męczyć.
Do realizacji tego projektu Tarr zatrudnił profesjonalnych aktorów, ale pracował z nimi tak, jak z amatorami: ustalał kontekst
sytuacji, a następnie pozwalał im na improwizację. Najważniej-sza
dla niego była naturalna zdolność (którą posiadają niektórzy aktorzy) do odzwierciedlania ludzkiej ekspresji, wyrażania sobą realnych przeżyć wewnętrznych. (Pomocnym w tym przedsięwzięciu
okazał się fakt, że para głównych aktorów Ludzi z prefabrykatów
była również prywatnie małżeństwem w momencie kryzysu.) Powstały naturalistyczny obraz rodzajowy nadal posiadał silne zaplecze społeczno-polityczne, ale opowiadał o bardziej powszechnym
problemie.
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Makbet (1982)
W tym samym 1982 roku Tarr ukończył Wyższą Szkołę Filmową w Budapeszcie filmem dyplomowym Makbet, adaptacją
szekspirowskiej tragedii, która w sposób oczywisty różniła się tematyką od poprzednich jego produkcji i odcinała się od społecznego kontekstu „cinéma-vérité”. Makbet w wersji Tarra trwał 60 minut i składał się jedynie z dwóch ujęć. Jego realizacja stanowiła zatem nie lada wyzwanie dla aktorów, dobieranych przez reżysera
wciąż według tych samych zasad: szukał ludzi o nieprzeciętnej
osobowości, których najgłębsze cechy charakteru wydobywał za
pomocą kamery na powierzchnię. Tarr wielokrotnie wyjaśniał, że
nie ma zaufania do sztucznego odgrywaniasceny, manipulacji obrazem czy „reżyserowania” filmu, lecz woli, żeby wszystko stało
się naprawdę. Oczekiwał od aktorów, że po prostu będą, tak jak są
w prawdziwym życiu.
Jesienny Almanach (1984)
W swoim następnym filmie, Jesiennym almanachu (1984), Tarr
doprowadził do perfekcji formułę improwizowanej współpracy z
aktorami: kreował kolejne sceny, w których umieszczał aktorów i
skłaniał ich do utożsamienia się z daną sytuacją – tak aby impulsy i
emocje wypływały z głębi ich duszy. Szczerość zachowań bohaterów kontrastowała ze sztucznie zaprojektowanym otoczeniem, w
którym żyli. Ten pseudo-świat był konieczny, aby nic nie odwracało uwagi widza od kwestii zasadniczych: żeby okrucieństwo i małostkowość, którą noszą w sobie bohaterowie Jesiennego almanachu,
pozostała wstrząsająca i niczym nieusprawiedliwiona. W ten sposób powstało kino chropowate, hybrydowe – heterogeniczna wizja
zmaterializowanego sadyzmu duchowego. Atmosfera historyczna
tamtych dni sprzyjała posępnym refleksjom. W połowie 1980 roku
Węgry znalazły się w trudnej sytuacji, kraj podupadł moralnie, wyszło na jaw, że większość nobilitowanych zjawisk społecznych straciła swe znaczenie i okazała się jedynie propagandową ułudą. To
doświadczenie stało się istotą światopoglądu Tarra: zobaczył, że nic
nie jest takim, jakim się wydaje, że pod fasadą problemów społecznych, politycznych i gospodarczych kryją się mroczniejsze i pierwotniejsze źródła wszelkiego zła. Ludzkie cierpienie miało swój
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wymiar społeczny, ale jego źródło tkwiło w pustce duchowej człowieka. Tarr od tej pory będzie dążył w swoich dziełach do ukazywania wzajemnych wpływów przenikających się sfer tego, co zewnętrzne i wewnętrzne, publiczne i intymne, świadome i podświadome.
Przestrzeń Jesiennego almanachu jak w Rodzinnym gnieździe
ograniczono do wnętrza jednego mieszkania, ale tym razem Tarr
radykalnie odciął się od stylu dokumentalnego, zastępując go kinem poetyckim, odrealnionym, mocno manierystycznym. Główną
bohaterką jest właścicielka domu, miejsca spotkania wszystkich
postaci, starsza kobieta mieszkająca z synem. Stopniowo dom się
jeszcze bardziej zaludnia: jako że kobieta jest chora, wprowadza się
do niej młoda pielęgniarka odpowiedzialna za podawanie jej codziennych zastrzyków; za pielęgniarką zaś przybywa jej kochanek.
Piątym mieszkańcem tajemniczego domu jest nauczyciel w średnim wieku, skłonny do ponurych, filozoficznych refleksji alkoholik.
Badacze twórczości Tarra często określają Jesienny almanach
filmem przejściowym: pomiędzy okresem zaangażowania w problemy społeczne a otwarciem na tematy filozoficzne i stworzeniem
własnego stylu filmowego. Jednak sam reżyser przeczy takim próbom podziału jego twórczości, wskazując nieodmiennie na Makbeta jako film, który udowadnia, że pewne koncepcje formalne Tarr
nosił w sobie już od samego początku.Jesienny almanach to zdecydowanie pesymistyczny film, w którym seks wydaje się funkcjonować zaledwie jako ucieczka od rozpaczy, jako symptom braku
potrzeby miłości (bądź zdolności do niej) oraz zbliżającej się katastrofy. Wszyscy trzej mężczyźni: kochanek, nauczyciel i syn dotknięci zostali atrofią uczuć, która zmierza w stronę cynizmu. Z
kolei pielęgniarka – równolegle do codziennego doglądania chorej
starszej pani – śpi po kolei z każdym z nich. Jej ciało staje się w ten
sposób przestrzenią styczną dla wszystkich bohaterów – co nadaje
tej postaci nowy wymiar. Również sam sposób filmowania oraz
organizacja miejsca przydają Jesiennemu almanachowi kolejne znaczenia. Perspektywa ukośna bądź żabia deformuje obraz i nadaje
percypowanym w ten sposób postaciom rys groteskowy. Z kolei
konstruowanie kolejnych ram dla bohaterów – przy użyciu włączenia w obręb kadru framug drzwi lub okien – zamyka bohaterów
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w ciasnej przestrzeni jak w klatce. Poczucie duszności miejsca, w
którym się znaleźli, zostaje spotęgowane przez permanentną mgłę
wypełniającą pustą przestrzeń domu, kurz powoli opadający na
meble osłonięte folią, tak jakby dom nie był już zamieszkały. Zresztą kto wie, czy postaci obumarłe duchem w tym „czasie obojętności” nie są li tylko zjawami, które utknęły w wiecznym nigdy.
Większość komentatorów twórczości Tarra (z AndrásemKomKovácsem na czele) sytuuje Jesienny almanach na drodze rozwoju
jego autonomicznego stylu pomię-dzy funkcjonalną rodzajowością
dokumentalnych filmów fabularnych a uformowaną (autorską)
wizją świata. Ten film szukał już możliwości uogólnienia, ale jeszcze w sposób zbyt (względem dalszego rozwoju twórczości Tarra)
manierystyczny: przy użyciu intensywnych filtrów świetlnych
(czerwonych, zielonych lub niebieskich nakładek5) i z wyraźną
skłonnością do abstrakcyjnych dekoracji.
Podsumowanie
Podsumowując pierwszy etap rozwoju twórczości Tarra, wypada może przede wszystkim podkreślić jego doskonały zmysł obserwacji otoczenia. Za pomocą dobrze nakreślonej przestrzeni audiowizualnej i precyzyjnego ruchu kamery odmalowywał on (począwszy od swoich pierwszych filmów) przejmujące obrazy środowiska społecznego z uwzględnieniem zasad realizmu, a następnie ze świadomym ich przekroczeniem. W swoich zabiegach reżyserskich wciąż dążył do syntezy: konstruował systemy połączeń
między wewnętrznymi stanami psychicznymi bohaterów, ich ciałami i otaczającym je krajobrazem. Nigdy nie traktował reżyserowania jako zawodu, lecz jako pewnego rodzaju wrażliwość, dostrzeżenie zależności pomiędzy różnymi elementami świata wyrażonymi przez ruch i czasowość wszystkiego.
Tarr tworzył ekstrema w ramach konkretnych obrazów: pokazywał życie biednych, biernych, brzydkich i nieszczęśliwych ludzi, którzy utknęli gdzieś na końcu świata, zapomniani, niepotrzebni. „Some of the very few heroic violations of cinematic norms
Jesienny almanach jest to jedyny pełnometrażowy film Tarra zrealizowany
przy użyciu kolorowej taśmy. Poza nim Tarr zdecydował się na kolor w filmie
jedynie przy kręceniu Podróży po Nizinie Węgierskiej (średni metraż, dokument).
5
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of our times”6 – powiedziałaongiśzachwyconafilmami Tarra Susan
Sontag. Makrokosmos w ramach jednego ujęcia, kontemplacja duchowego upadku człowieka, „trzewiowy” humanizm. Swoją wczesną twórczością Tarr zwraca uwagę na to, że rodzina jako jedynie
zewnętrzny konstrukt – komórka społeczna, część większej instytucji (np. państwa) – stanowi prędzej źródło opresji niż wyzwolenia. Stąd też wartości, jakie niezaprzeczalnie znajdują się w fenomenie rodziny, należy odkrywać poprzez wewnętrzną przemianę
w lepszego (bardziej empatycznego, wyczulonego na problemy
otoczenia, podejmującego się współpracy z innymi) człowieka.
Streszczenie:
Autorka w niniejszym artykule wydobyła z twórczości filmowej wybitnego węgierskiego reżysera Béli Tarra wątek rodziny i
określiła go jako kluczowy dla wczesnego okresu tej twórczości.
Analizy filmów: Rodzinne gniazdo, Outsider, Ludzie z prefabrykatów,
Makbet, Jesienny almanach,zostały umieszczone w kontekście trudnej
sytuacji społecznej w Węgierskiej Republice Ludowej w latach 70. i
80. Autorskie interpretacje otwierają czytelnika na wymiar psychologiczny i egzystencjalny dzieła filmowego. Jako że Béla Tarr jest
jednym z kluczowych twórców tzw. slowcinema, szczególną uwagę
autorka zwraca na zależność między warstwąznaczeniową stworzonych przez niego dzieł, a specyficznym sposobem ich realizacji i
oryginalną poetyką.
Słowa kluczowe: rodzina, dezintegracja, Béla Tarr, slowcinema, socjologia filmu, Węgierska Republika Ludowa
Summary:
This article describes the picture of the family in Hungarian
film director Béla Tarr. The family story is key to the films: Family
Nest, Outsider, The Prefab People, Macbeth and Almanac of Fall.
The analyzes of these films were placed in the context of the difficult social situation in the Hungarian People's Republic in the 1970s
Jedno z bardzo nielicznych heroicznych wystąpień przeciwko obowiązującym współcześnie normom kinematograficznym [dostęp 1.06.2017]. Dostępny w
internecie:
http://www.walkerart.org/calendar/2007/bela-tarr-mysteriousharmonies.
6
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and 1980s. The author's interpretations open the reader to the psychological and existential dimension of the film. As Béla Tarr is one
of the key creators of the slow cinema, the author pay special attention to the relationship between the semantic layer of his works and
the specific way in which they are realized and the original poetics.
Key-words: family, disintegration, Béla Tarr, slow cinema, sociology of film, People's Republic of Hungary
Filmografia:
1. Jesienny almanach, Węgry, 1984, DVD.
2. Ludzie z prefabrykatów, Węgry, 1982, DVD.
3. Makbet, Węgry, 1982, DVD.
4. Outsider, Węgry, 1981, DVD.
5. Ognisko zapalne, Węgry, 1979, DVD.
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Ewelina Żuchowska

SZCZĘŚLIWE, DESTRUKCYJNE I GROTESKOWE - RÓŻNE
TYPY RODZIN W WYBRANYCH UTWORACH LITERACKICH
1. Wstęp
Rodzina kształtuje światopogląd człowieka i rzutuje na jego
relacje międzyludzkie, jest pierwszym i najważniejszym środowiskiem, które kształtuje człowieka. Wartości propagowane w rodzinie tworzą kręgosłup moralny, w który wyposaża się dziecko, aby
mogło stawić czoła świtu i odnaleźć się w dorosłym życiu. Siła rodziny jest więc siłą jednostki, a wsparcie otrzymywane od najbliższych jest w życiu najważniejsze i najcenniejsze. Żyjąc obok siebie
rodzice i dzieci tworzą sieć familiarną, oddziaływująca wzajemnie
na wszystkich jej członków. Rodzice uczą dzieci, ale dzieci również
mogą uczyć rodziców m.in. cierpliwości, ufności wobec świata czy
bezkompromisowości. Rodzina jest pierwszą komuną, w której
dziecko nabywa umiejętności życia. Doświadcza trudów relacji
międzyludzkich, uczy się kompromisów, ale także dostrzega potrzebę bycia kochanym i przebywania z bliskim. W rodzinie odnajdujemy poczucie bezpieczeństwa. Szczęśliwa rodzina to taka, w
której wszyscy czują się dobrze, bezpiecznie, cieszą się sobą i potrafią spędzać ze sobą czas, ale także wspólnie pokonują problemy i
konflikty.
Oczywiście zdarzają się niestety sytuacje, gdy rodzina jest
jednostką dysfunkcyjną i nie buduje pozytywnych więzi, a wręcz
przeciwnie niszczy je nie dając jej członkom żadnego wsparcia.
W literaturze odnaleźć można kilka typów relacji rodzinnych.
Są to rodziny szczęśliwe, rodziny toksyczne – destrukcyjne i rodziny groteskowe, w których dochodzi np. do karykaturalnego odwrócenia ról. Niektóre są bardzo typowe, konserwatywne, a inne
nowoczesne, abstrakcyjne. Analizie poddane zostaną utwory zarówno z kręgu literatury polskiej, jak i europejskiej. Podane przykłady zobrazują pozytywny i negatywny wpływ środowiska rodzinnego na rozwój i życie człowieka. W rodzinach szczęśliwych
bohaterowie odnajdują wsparcie i poczucie bezpieczeństwa, nato578

miast rodziny destrukcyjne niszczą osobowość i ograniczają rozwój
człowieka. Obraz literackich rodzin jest zwierciadłem rzeczywistości, w której rodzina odgrywa taką samą rolę.
2. Socjologiczna wartość rodziny.
Według definicji słownikowych rodzina jest rozumiana jako
grupa społeczna lub instytucja społeczna. A zdaniem socjologów
rodzina to najważniejsza, podstawowa grupa społeczna, na której
opiera się całe społeczeństwo.
Według socjologów rodzina jest najważniejszym ogniwem
socjalizacji jednostki i podstawową instytucją społeczną, która zaspokaja ludzkie potrzeby intymności i partnerstwa. Tak rozumiana
jest „kamieniem węgielnym” współczesnego społeczeństwa.1 Rodzina spełnia określone funkcje: prokreacyjną (biologiczne odtwarzanie populacji), wychowawczą (socjalizacyjna), opiekuńczą (zapewnienie bezpieczeństwa) oraz emocjonalną (ochrona i wsparcie
emocjonalne jej członków)2. Środowisko rodzinne i atmosfera panująca w rodzinie stanowi przeniesienie propagowanych wartości
przez ludzi młodych do życia dorosłego. Rodzice stanowią źródło
kształtowania postawy dojrzałej i odpowiedzialnej. Jednocześnie
powinni uczyć dokonywania właściwego wyboru i przygotowywać w ten sposób do realizacji powołania życiowego. Rodzina jest
pierwszym i najważniejszym środowiskiem, które kształtuje człowieka. Klimat miłości i zatroskania, wzajemnego zrozumienia i akceptacji albo w jakimś bolesnym przypadku klimat zaniedbania lub
odrzucenia stanowią elementarne podłoże, w którym rozwija się
każde dziecko i każdy młody człowiek. Przebywając i żyjąc w rodzinie uczy się ono dialogu, porozumiewania się z innymi, szanowania innych ludzi. Sobór Watykański II nazwał rodzinę „szkołą
bogatszego człowieczeństwa”. Życie rodzinne jest więc pięknym
zadaniem i powołaniem3.

S. Łodziński, Rzeczywistość społeczna - rodzina i pokrewieństwo,
www.is.uw.edu.pl, (dostęp 17.05.2017).
2 Tamże, str.5.
3
K. Żychlińska, Józef i Maryja wzorem rodzin chrześcijańskich,
http://wroclaw.biblista.pl, (dostęp 17.05.2017).
1
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3. Szczęśliwe rodziny
Lew Tołstoj napisał kiedyś: „Wszystkie szczęśliwe rodziny są do
siebie podobne, każda nieszczęśliwa rodzina jest nieszczęśliwa na swój
sposób”. 4 I poniekąd tak jest, ponieważ rodzina szczęśliwa jest budowana na kilku uniwersalnych regułach: wzajemnym oddaniu,
współpracy, szacunki i przebaczaniu.
Biblijny przykładem wzorowej rodziny jest Święta rodzina,
czyli Matka Boska, Józef ojciec i syn Jezus. Tworzyli doskonałą
wspólnotę, pomagali sobie i szanowali się wzajemnie. Matka był
odpowiedzialna za dom i wychowanie syna, a ojciec pracował na
ich utrzymanie i uczył Jezusa. Była to bardzo szczęśliwa rodzina.
Jan Paweł II, w Liście do Rodzin „Gratissimam Sane”5, stwierdza, że
„…Święta Rodzina, ikona i wzór każdej ludzkiej rodziny, pomoże
postępować każdemu w duchu Nazaretu. Pomoże postępować
każdej rodzinie pogłębić świadomość własnego posłannictwa w
społeczeństwie i Kościele przez słuchanie słowa Bożego, modlitwę i
braterskie współżycie”6. Józef i Maryja zakładają rodzinę według
tradycji i zwyczajów żydowskich. Jest to jedna z wielu rodzin, na
przestrzeni tysięcy lat, którą Kościół stawia jako wzór do naśladowania. Wskazuje na jej cnoty: pokorę, zachowywanie i przestrzeganie Prawa Bożego. W pierwszym rozdziale Ewangelii świętego
Mateusza czytamy:: „Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem,
znalazła się brzemienna za sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej Józef, który
był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał Jej narazić na zniesławienie,
zamierzał oddalić ją potajemnie” (Mt 1,18– 19)7 Józef – jako prawny
opiekun Jezusa doskonale wypełnia swoją misję. Jest prawdziwym
ojcem i pierwszym wychowawcą Jezusa. To on nadał Mu imię oraz
przyprowadził do Świątyni. Świadectwem własnego życia uczył
Cytat pochodzi z powieści L. Tołstoja, Anna Karenina, tom 1
Jan Paweł II, Gratissimam Sane, List Do Rodzin, Rzym 1994, wydanie polskie,
www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/listy/gratissimam.html,
(dostęp 17.05.2017).
6 Jan Paweł II, Gratissimam Sane, List Do Rodzin, Rzym 1994, wydanie polskie,
www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/listy/gratissimam.html,
(dostęp 17.05.2017).
7
K. Żychlińska, Józef i Maryja wzorem rodzin chrześcijańskich,
http://wroclaw.biblista.pl, (dostęp 17.05.2017).
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swego Syna wierności Bogu co przejawiało się w wypełnianiu nakazów zawartych w Torze i pielęgnowaniu w życiu tradycji swego
narodu. Józef jako dobry ojciec dba o bezpieczeństwo swojej Rodziny. Troska o codzienne utrzymanie i bezpieczeństwo przysparza mu wiele problemów. Święty Mateusz, Apostoł, ukazuje Józefa
jako męża, który zawsze jest otwarty na Boże wezwanie i Jemu posłuszny. Opiekun wypełnia swoje obowiązki wobec Jezusa. Zapewnia Synowi bezpieczeństwo gdy uciekają do Egiptu a także w
czasie drogi. Dba o nocleg i wyżywienie. Józefowi udaje się sprostać temu trudnemu zadaniu dzięki wielkiemu zaufaniu Opatrzności Bożej. Swoją postawą daje przykład prawdziwej postawy ojcowskiej względem rodziny i Boga8. Godne naśladowania przez
współczesne matki jest też życie i postawa Maryi. W Biblii Maryja
dwukrotnie przedstawiona jest jako ta, która spieszy z pomocą potrzebującym: w czasie nawiedzenia świętej Elżbiety (Łk 1,39-45) i
podczas wesela w Kanie Galilejskiej (J 2,1-12). Jest to wzór dobrej
matki wskazany. Miała zaufanie do męża i otwarte ręce dla
wszystkich potrzebujących9.
Szczęśliwą rodzinę ziemiańską, żyjącą w sielankowych realiach przedstawił Jan Kochanowski w ”Pieśni świętojańskiej o Sobótce”. Utwór łączy w sobie elementy ludowego obrzędu (tzw. sobótka, która odbywała się w wigilię św. Jana – 23 czerwca) z antyczną
tradycją poezji sielankowej (m. in. Wergiliusz, Teokryt). Dwanaście
pieśni jest śpiewanych przez odświętnie przybrane panny. Strofy
zawierają pochwałę spokojnego, wiejskiego życia oraz walorów
miłości małżeńskiej i cudownej mocy poezji. Czarnolas staje się tu
mityczną Arkadią, która jest jednocześnie marzeniem wszystkich
poetów i artystów. W pieśni Panny XII opiewa szczęście rodzinne i
uroki życia na wsi. Sielance sprzyja piękna natura. Na polach i w
domu pracuje zadowolona służba, a ziemianin jedynie dogląda
swego gospodarstwa. Żona jest gospodynią idealną, dba o dom i
pomaga w nadzorowaniu majątku.
„Zatym sprzętna gospodyni
O wieczerzej pilność czyni,
8
9

Tamże.
Tamże.
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Mając doma ten dostatek,
Że sie obejdzie bez jatek.
Ona sama bydło liczy,
Kiedy, z pola idąc, ryczy,
Ona i spuszczać pomoże;
Męża wzmaga, jako może”10.

Rodzina się wzajemnie szanuje i troszczy. Młodzi uczą się
szacunku do starszych. Razem spędzają czas, pracują, bawią się i
dbają o wspólne dobro. Przekazywane z pokolenia na pokolenie
wartości są kultywowane i przyjmowane z pokorą. Wszystkie pokolenia wyznają ten sam system wartości, cenią zalety moralne i
czują się szczęśliwi mając to, co dał im los.
Rodziny szczęśliwe są często obrazowane w literaturze dla
dzieci. W utworach dla najmłodszych nie ma miejsca na moralizatorstwo i abstrakcje, dlatego bohaterowie muszą być realistyczni.
Daje to największe szanse właściwego, edukacyjnego odbioru literatury przez młodych czytelników. Chcąc przekazać pewne pożądane wartości musimy dać dziecku przykład, jeśli nie „z życia”, to
chociaż z literatury. Literatura może pokazać jak budować relacje
rodzinne, aby dawały szczęście i poczucie bezpieczeństwa.
Niekonwencjonalną rodzinę tworzą bohaterowie powieści
Lucy Maud Montgomery „Ania z Zielonego Wzgórza”. Utwór opowiada o losach Ani Shirley, osieroconej dziewczynki wychowanej
w Avonlea przez podstarzałe i nieco zgorzkniałe rodzeństwo Marylę i Mateusza Cuthbertów, którzy mieszkali w domu na Zielonym Wzgórzu. Cuthbertowie postanowili przyjąć do swego domu
chłopca - sierotę, żeby pomagał im w gospodarstwie. Na skutek
nieporozumienia w ich domu zjawiła się jedenastoletnia Ania Shirley. Najpierw chcieli ją oddać z powrotem (” Pani także płakałaby ,
gdyby będąc sierotą przybyła pod dach domu , który miał zostać jej rodzinnym domem , i nagle dowiedziała się , że pani nie chcą , bo nie jest
chłopcem ! O , to najtragiczniejsza chwila , jaką przeżyłam!”11), jednak
wraz z upływem czasu rodzeństwo bardzo pokochało dziewczynkę. Ania szybko zadomowiła się na Zielonym Wzgórzu, poszła do
J. Kochanowski, Pieśń Świętojańska o Sobótce [w:] Pieśni, Zakład im. Ossolińskich, Wrocław 1970, s.91.
11 L. Maud Montgomery, Ania z Zielonego Wzgórza, Kraków 2014, rozdz II.
10
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szkoły, znalazła przyjaciół i wreszcie odnalazła prawdziwy dom. I
starała się zapomnieć o traumatycznym pobycie w domu dziecka
„Przypuszczam , że pan nigdy nie mieszkał w Domu Sierot , więc nie może pan sobie wyobrazić , jak tam jest . Ale to chyba najgorsze , co można
sobie wyobrazić!”12. Bohaterka była dość niesforną i impulsywną
dziewczynką, jednak jej charakter zmienił się gdy poczuła miłość,
bezpieczeństwo i wsparcie ze strony nowych opiekunów. Mateusz
i Maryla stworzyli dla Ani prawdziwy dom. Maryla była dość
chłodna i surowa, ale bardzo kochała Anię. Natomiast Mateusz od
samego początku miał dużą słabość do sieroty. Od razu znaleźli
wspólny język, stał się dla niej prawdziwym, kochającym ojcem.
Niefortunna pomyłka okazała się szczęśliwym zbiegiem okoliczności dla tych trojga ludzi, którzy tak naprawdę potrzebowali
się wzajemnie. Dzięki radości i dziecięcej naiwności Ani życie Maryli i Mateusza nabrało barw. Cuthbertowie nauczyli się kochać
dziewczynkę, która z kolei zyskała prawdziwy i szczęśliwy dom.
Ania, otoczona miłością, mogła realizować swoje marzenia i ambicje, wyrosła na odpowiedzialną i mądrą kobietę. Przykład tej bohaterki pokazuje jak ważną rolę w życiu człowieka pełni rodzina.
Dom, w którym panuje miłość i wzajemny szacunek, jest domem
szczęśliwym, a kochający się członkowie rodziny stanowią dla siebie wzajemne wsparcie.
Szczęśliwą i kochającą się rodzinę opisała też Małgorzata Musierowicz w powieści dla dzieci „Szósta klepka”. Autorka stworzyła
w niej obraz ciepłej, pełnej miłości rodziny, która pomimo kłopotów potrafi się wzajemnie wspierać w trudnych chwilach. Musierowicz pokazała, że więzi rodzinne to prawdziwy skarb, dający
człowiekowi poczucie bezpieczeństwa i pewności siebie. Bohaterowie powieści to rodzina Żaków, którzy są przeciętną, a jednocześnie niezwykłą rodziną. Rodzice pracują zawodowo, a dwie córki
się uczą (starsza Julia studiuje). W domu Żaków mieszka też dość
ekscentryczny dziadek, który kontempluje literaturę w porządku
alfabetycznym autorów i często powtarza swoje ulubione powiedzonko „A ze wszystkich łakoci najbardziej lubię boczek”. Senior
jest zrzędliwy, złośliwy, ale bardzo inteligentny, przed pójściem na
12

Tamże, rodz. III.
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emeryturę był inżynierem. Rodzina mieszka w dużym mieście,
prowadzi dosyć bujne życie towarzyskie, a ich dom jest otwarty,
dla przyjaciół i znajomych. Są otwarci, serdeczni i niezwykle gościnni. Gotowi przyjąć pod dach każdego, kto nie ma schronienia
(np. Krystynę, jej męża i dziecko), udzielić pomocy, poświęcając
swój czas i wysiłek (np. ucząc leniwą Danusię). W ich domu zawsze dzieje się coś ciekawego. Żakowie borykają się jednak także z
codziennymi problemami i kłopotami np. związanymi z prowadzeniem domu, zakupami, gotowaniem i sprzątaniem. Są niezbyt
zamożni, muszą ograniczać wydatki, przeżywają awarie i kłopoty z
sąsiadami, doświadczają problemów rodzinnych, szkolnych, towarzyskich, czasami się kłócą i obrażają na siebie. Żakowie to doskonały przykład przeciętnej, realnej rodziny, jakich wiele. Posiadają
jednak również wyjątkowe cechy m.in. nieprzyćmioną codziennością potrzebę celebrowania więzi rodzinnych. Rodzice bardzo się
kochają i dobrze rozumieją, wybaczają sobie wzajemne niedoskonałości i nie przejmują się przyziemnymi kłopotami życia codziennego. Krzysztof i Irena są wobec siebie całkowicie szczerzy, uczciwi, i wyrozumiali. Wszyscy w tej rodzinie mają równe prawa, wzajem nie się słuchają i tolerują swoje niedoskonałości . Rodzice nigdy
nie wyśmiewają się z problemów sercowych dorastających córek i
nie muszą dzieciom niczego zabraniać czy nakazywać, bo im ufają i
wierzą, że żadna nie zrobi nic głupiego ani niestosownego. Większość problemów w rodzinie rozwiązuje się wspólnie, w trakcie
dyskusji, w której każdy ma prawo zabrać głos. Celebrują wspólny
czas np. jedząc razem posiłki, lubią ze sobą przebywać. Każde z
nich ma ogromne poczucie humoru i potężną dawkę optymizmu,
która pozwala cieszyć się życiem mimo rozlicznych kłopotów i
problemów. Cechy te sprawiają, że Żakowie wydają się być idealną
rodziną marzeń. Ciepło i serdeczność panujące w ich domu, dopełnione humorem przyciągają czytelnika wizją arkadyjskiego rodzinnego szczęścia. Ukazana w tej powieści optymistyczna i krzepiąca wizja rodziny sprawia, że każdy, kto ją czyta, zyskuje wzór
na którym może ukształtować swoją rodzinę, a ci, którzy nie do-
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znali rodzinnego ciepła, dowiadują się, na czym ono polega i jak
można je stworzyć13.
4. Rodziny nieszczęśliwe
Rodziny nieszczęśliwe wg Tołstoja znacznie się od siebie różnią - jest to prawda, ponieważ różne jest podłoże, przyczyna i zasięg nieszczęść.
Nieszczęśliwą rodzinę ukazuje G. Zapolska w „Moralności pani Dulskiej”. Jest to tragifarsa kołtuńska, w której autorka krytykuje
dom mieszczański, bo panuje w nim wszechobecna obłuda i pruderia. W tekście Zapolskiej mamy do czynienia z matriarchatem, czyli
typem rodziny, w której rządzi kobieta. Dulska jest nie tylko zarządcą kamienicy, ale również zarządcą rodziny. Nie liczy się w
ogóle ze zdaniem męża Felicjana, zabiera mu pieniądze, wylicza
cygara i każe chodzić na spacery wokół stołu. Decyzje w sprawach
dzieci również podejmuje sama. Uczy córki oszustwa np.: nie płacą
za pełny bilet w tramwaju, bo dziewczyny udają młodsze niż są w
rzeczywistości przymyka też oko na swobodne życie Zbyszka. Gdy
dowiaduje się, że służąca Hanka zaszła z nim w ciążę, nie ma pretensji do syna, chce tylko, aby sprawa nie wyszła na jaw. W rodzinie Dulskich nie ma szacunku i więzi rodzinnych. Ojciec nie jest dla
dzieci autorytetem, a matka swoim zachowaniem i zaborczością
ośmiesza się i również nie stanowi wzoru dla dzieci. Postępowanie
Anieli Dulskiej i zasada, że „wszystkie brudy należy prać we własnym domu”, doprowadzają do całkowitego przewartościowania i
rodzinnej katastrofy. Zbyszek nie ponosi konsekwencji za własne
czyny, a więc dalej może być kompletnie nieodpowiedzialny, wie,
że matka i tak wszystko jakoś załatwi. Hesia wyrasta na pannę podobną do matki, ma wpojoną świadomość, iż męża należy trzymać
pod pantoflem, a Mela dalej pozostaje naiwna, łatwowierna i nieprzygotowana do trudów samodzielnego życia. Jednak jako jedyna
zdaje sobie sprawę z krzywdy jaką wyrządziła im despotyczna
matka: „Ty siebie nienawiǳisz, a ja to siebie żałuję. Strasznie. Nie ǳieje
mi się nic złego. Mam Krzywda ojca, mamcię, was, choǳę na pensję —
jestem prosta, dbają o mnie, dają mi żelazo, nacierają wodą — uczę się
13

Słownik motywów literackich, wyd. Greg, Kraków 2003.
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wszystkiego, a przecież, przecież, Zbyszko, mnie się zdaje, że mi się ǳieje
jakaś krzywda — że mnie ktoś więzi, że mi ściśnięto gardło, że… Ja ci tego
opowieǳieć nie mogę, ale…„14.
Innym przykładem patologicznej rodziny, w której nie ma ani
miłości, ani szacunku jest rodzina Harpagona, głównego bohatera
komedii „Skąpiec” Moliera. Bohaterowie utworu nie tworzą więzów
rodzinnych, ponieważ każdy żyje na swój rachunek. Skąpiec ciągle
przelicza pieniądze i zastanawia się, w jaki sposób może jeszcze
zaoszczędzić. Jego syn, Kleant, nienawidzi ojca i chce go zabić. Tak
mówi o ojcu: „Oto, dokąd prowadzi młodych ludzi przeklęte skąpstwo
ojców; niechże się potem ktoś dziwi, że im życzą najrychlejszej śmierci!”15.
Eliza natomiast jest panną wychowywaną w klatce, z której
nie ma ucieczki. Nie tylko ojciec jest dla niej niemiły i przykry, ale
też traktuje ją jak niepotrzebny sprzęt, jak pasożyta, którego należy
się pozbyć z domu. Rodzeństwo czuje wstręt do ojca, który ich nie
kocha, nie poświęca im ani minuty i nie interesuje się ich szczęściem. Młodym, dzięki zbiegowi okoliczności, udaje się uciec z
domu, ponieważ oboje założą rodziny, jednak ostatnia scena, w
której skąpiec głaszcze szkatułę, jest raczej smutna i refleksyjna.
Harpagon nie rozumie, że odejście dzieci, jest odejściem ostatecznym, że stracił tak naprawdę to, co było w życiu najważniejsze, nie
ma świadomości, że skrzywdził tych, których powinien najbardziej
kochać.
Trudne relacje rodzinne opisał też W. S .Reymont w powieści
„Chłopi”. Model rodziny Borynów to typowy patriarchat. Rządzi w
niej Maciej, który jest głową rodziny. Inni członkowie muszą mu się
podporządkować, bo to on jest żywicielem rodziny. Do niego należą decyzje w sprawach majątkowych i zarządzanie gospodarstwem. Maciej Boryna jest najbogatszym gospodarzem we wsi, posiada dużo ziemi. Zarządza gospodarstwem, załatwia sprawy w
mieście i pracuje na roli. Boryna ma czworo dzieci. We wspólnym
gospodarstwie z ojcem mieszka najmłodsza córka Józka i dorosły
syn Antek ze swoją rodziną. Córka Magda jest żoną kowala i
mieszka u męża, a syn Grzela jest w wojsku. Maciej jest surowym
G. Zapolska, Moralność pani Dulskiej, https://wolnelektury.pl, (dostęp
28.05.2017r.), s.32.
15 Tamże, s.38.
14
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ojcem, nie pokazuje swoim dzieciom czułości i miłości. W rodzinie
nie ma miejsca na dyskusje i kompromisy, dzieci muszą się podporządkować woli ojca, nawet te dorosłe. Najtrudniejsze relacje wiążą
Macieja z Antkiem. Mężczyzna żyje przy ojcu i jest od niego uzależniony materialnie. Musi być posłuszny, by jego rodzina nie głodowała. Brak samodzielności i niezależności Antka prowadzi do
konfliktów między ojcem, a synem. Ojciec zrobił z niego parobka i
o wszystko, czego potrzebuje musi go pokornie prosić. Dodatkowym podłożem konfliktów w rodzinie jest nowa żona Macieja- Jagna. Boryna postanowił sie po raz kolejny ożenić po to by rodzina
była pełna,. Potrzebna jest mu gospodyni, która pilnowałaby jego
interesów w domu. Niestety w macosze zakochuje się też Antek.
Młoda gospodyni staje się powodem kłótni również między Maciejem, a synową Hanka i Józką. Domownicy nie akceptują nowej wybranki ojca, bo jest zdecydowanie inna niż wszystkie kobiety we
wsi. „Dla wiejskich kobiet, straszne było to, że ona wydawała się od nich
inna, lepsza, nie przystosowana do otoczenia. W gromadzie, gdzie wszystko ma ustalony porządek, wybijała się bardzo pośród mieszkańców”. Nie
jest typową gospodynią, poświęcającą się dla dobra rodziny.
5. Rodziny absurdalne
Rodziną absurdalną są bez wątpienia Młodziakowie, bohaterowie powieści W.Gombrowicza „Ferdydurke” . Kreacja tej rodziny
to rozrachunek z nowoczesnym mieszczaństwem, hołdującym nowym metodom wychowawczym – swobodzie. Okazuje się jednak,
że liberalizm to tylko deklaracja, kryjąca filistra. Członkowie rodziny przeciwstawiając się tradycji popadają w nowe formy. Próba
uratowania rodziny przez zniesienie anarchii kończy się niepowodzeniem. Rodzina Młodziaków, jest rodziną nowoczesną, brak w
niej tradycji i określonych zasad. Głową rodziny jest inżynier Wiktor, żona Joanna nie pracuje zawodowo. Młodziakowie chcą być
dla swojej nastoletniej córki partnerami. Wszyscy zachowują się
bardzo nowocześnie. W domu czczą racjonalizm, wyolbrzymiają
rolę aktywności fizycznej. Szczycą się swoimi wyzwolonymi z formy zasadami, czego najbardziej widocznym przykładem są stosowane metody wychowawcze. Chcą uchodzić za tolerancyjnych rodziców, namawiają córkę do łamania zasad i konwenansów. „A
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może chcesz pojechać na weekend i nie wracać na noc? Nie wracaj w takim
razie – rzekła usłużnie – nie wracaj śmiało! Albo może chcesz wybrać się
bez pieniędzy, może chcesz, żeby on za ciebie płacił, a może wolisz płacić
za niego, żeby on był na twoim utrzymaniu – w takim razie dam ci pieniędzy”16. Zbyt liberalni rodzice krzywdzą swoje dziecko i siebie. Namawiają córke np. na nieślubne dziecko : „Zuta, jeśli chcesz mieć
dziecko nieślubne, proszę bardzo! Cóż w tym złego!”. Zbyt nowoczesne
wychowanie córki sprawia, że nie ma ona żadnych autorytetów.
Oddala się od rodziców, nie szanuje ich i nie żywi uczuciem.
Absurdalną rodzinę przedstawia też Sławomir Mrożek w
„Tangu”. Trzypokoleniowa ekscentryczna rodzina Stomilów, nie
potrafi się porozumieć. W jej skład wchodzili najstarsi Eugeniusz i
Eugenia, rodzice: Stomil i Eleonora , ich syn Artur i jego narzeczona
Ala. Dochodzi do tzw. odwrócenia ról: syn zachowuje się i pełni
funkcję rodzica i wychowawcy. Dziadkowie udają nastolatków
(młodzieńcze zachowanie, gra w karty), są przez to żałośni i
śmieszni. Stomil i Eleonora zachowują się jak „antyrodzice” w zachowaniu (bałaganiarstwo) i niekonwencjonalność małżeństwa
(zdrady Eleonory z Edkiem). W całym tym bałaganie Artur pragnie
uporządkowania świata. Buntuje się przeciw nowatorskim pomysłom rodziców, nie może znieść ich braku zasad. Pragnie ładu,
uporządkowanego i normalnego życia, chce urządzić sobie mieszczański ślub, nosi elegancki garnitur. Próbuje wprowadzić do rodziny trochę zasad, konwenansów, tradycjonalizmu. W domu panuje bezład, wypełniają go porozrzucane rupiecie. Ojciec nie potrafi
być ojcem, jego miejsce zajmuje Artur, próbując przywróci ład w
rodzinie, zaś babcia zachowuje się jak młódka. Artur o swoim domu mówi: „W tym domu panuje bezład, entropia i anarchia (…). Żadnego porządku, żadnej zgodności z dniem bieżącym. Żadnej skromności ani
inicjatywy. Tutaj nie można oddychać, chodzić, żyć!”17. Rodzina została
tu ukazana w sposób groteskowy. Groteskowo zostały scharakteryzowane postacie. Absurdem jest śmierć babci, kary jakie nakłada
na dziadków Artur, zmuszenie ojca do zadbania o swój wygląd.

16
17
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S. Mrożek, Tango, Warszawa 2014, str. 5.
Tamże, str. 12.

Artur ze swoim intelektualnym podejściem, nie może nic zdziałać.
Ponosi klęskę- zwycięża bezmyślność i zło18.
6. Podsumowanie
Literatura przedstawia różne typy rodzin, najbardziej pożądane są oczywiście wzory rodzin szczęśliwych, kochających się.
Takie przykłady najliczniej odnaleźć można w literaturze dla młodych odbiorców. Nieszczęśliwe rodziny są najczęściej wynikiem źle
kształtowanych relacji. Dorośli niekiedy zapominają o istocie rodzicielstwa i prowadzą swoje rodziny do destrukcji.
Streszczenie:
W artykule pt. „Szczęśliwe, destrukcyjne i groteskowe - różne typy
rodzin w wybranych utworach literackich” zanalizowane zostały różne
literackie przykłady rodzin. Niektóre są szczęśliwe, bardzo typowe,
konserwatywne, a inne destrukcyjne, groteskowe. Analizie poddane zostały utwory zarówno z kręgu literatury polskiej, jak i europejskiej. Omówione przykłady zobrazowały pozytywny i negatywny wpływ środowiska rodzinnego na życie człowieka.
Słowa kluczowe: rodzina, rodzina szczęśliwa, rodzina destrukcyjna,
Summary:
Happy, destructive and grotesque - different types of family in selected literary plays
In the article entitled "Happy, destructive and grotesque - different types of family in selected literary plays" were analyzed various literary examples of the families. Some of them are happy,
very typical, conservative, and the others are destructive or grotesque. There were analyzed literary plays among the range of Polish
literature but also the European. Presented examples illustrate the
positive and the negative impact of the family environment on a
human life.
Keywords: family, happy family, destructive family
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http://zapolska.wyklady.org, (dostęp 27.05.2017).
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Karolina Mytkowska

TERMINOLOGIA MUZYCZNA W TWÓRCZOŚCI
KONSTANTEGO ILDEFONSA GAŁCZYŃSKIEGO
Konstanty Ildefons Gałczyński w swoich utworach lirycznych
wielokrotnie poświadczał o zamiłowaniu do muzyki. Zastosowane
przez niego słownictwo pochodzenia muzycznego pełni przede
wszystkim funkcję ekspresywną. Skąd Gałczyński czerpał natchnienie? Przede wszystkim z otaczającej przyrody. Dlatego też bardzo
ważnym miejscem była dla niego leśniczówka Pranie – mazurska
oaza ciszy i spokoju. Poeta w swoich lirykach wykorzystuje środki
językowe zdradzające jego uczucia wobec tematu wypowiedzi.
Bardzo wyraźnie widać to w utworze, gdzie poeta wyznaje
wprost, czym jest dla niego muzyka. Mam na myśli wiersz Ojczyzną moją jest muzyka1. Podmiot liryczny wypowiada się w pierwszej
osobie liczby pojedynczej. Zwraca się on w liryce inwokacyjnej do
adresatki, jaką jest Saskia. Bohaterka to postać autentyczna. Saskia
van Uylenburgh była żoną Rembrandta. Małżeństwo z nią zapewniło malarzowi dużą niezależność finansową i było jednym z najszczęśliwszych okresów w jego życiu. Podmiot liryczny stwierdza:
Ojczyzną moją jest muzyka. A ty jesteś jak nuta rzewna,
z którą na ustach, po latach, wraca się w muzykę jak do domu.

Z przywołanego zestawienia wyłania się uzasadnienie, skąd u
Gałczyńskiego inklinacje muzyczne. Skoro podmiot liryczny określił muzykę jako swoją ojczyznę znaczy to, iż jest on dla niego bardzo ważna, łączy go z nią więź emocjonalna. Tylko ona może dać
człowiekowi szczęście, spokój, poczucie bezpieczeństwa i wewnętrzną harmonię.
Z kolei liryk Instrumentami potrząsać już samym tytułem
przywołuje asocjacje muzyczne związane z tamburynem. Jest to
instrument, występujący w połączeniu z piszczałką trzymaną w
Wszystkie cytowane wiersze pochodzą z wydania Dzieł Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego z 1979 roku, które to ukazało się nakładem Czytelnika.
1
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prawej ręce, podczas gdy lewą grający uderza w tamburyn. Można
nim także ,,potrząsać” wprawiając w drgania ruchome blaszki.
Warto także zatrzymać się nad wierszem Dwie gitary. Zbudowany jest on na zasadzie ,,rozmowy” przywołanych instrumentów:
a ta pierwsza brzdęk! brzdęk!
a ta druga brzdąk! brzdąk!
a ta pierwsza o Wołdze,
a ta druga o Wiśle (…)
a ta druga, że Wawel,
a ta pierwsza, że Kreml,

,,Rozmowa” gitar ma za zadanie udowodnić, iż instrumenty
muzyczne posiadają duszę, wrażliwość, dzięki którym możemy
odczytać ich nastrój. Ich ,,dialog” jest powtarzaniem (lecz zmodyfikowanym) ,,melodii” poprzednika. Zazwyczaj dochodzi tylko do
oboczności między poszczególnymi leksemami, bądź też wymiany
pojedynczych spółgłosek lub samogłosek.
Gałczyński inspirację do swoich utworów czerpał z przyrody,
otaczającego świata, z wielkich mistrzów. I tak na przykład Kronika
olsztyńska rozpoczyna się parafrazą Pieśni świętojańskiej o Sobótce
Jana Kochanowskiego:
Gdy trzcina zaczyna płowieć,
a żołądź większy w dąbrowie,
znak, że lata złote nogi
już szykują się do drogi.

Gdy słońce Raka zagrzewa,
A słowik więcej nie śpiewa,
Sobótkę, jako czas niesie,
Zapalono w Czarnym Lesie2.

Warto zwrócić uwagę na zgodność sylab występujących w
obu utworach. Podobne jest także miejsce akcentowania.
Z kolei fragment X Kroniki olsztyńskiej jest subtelną umuzycznioną animizacją nocy:
Ona płynie szeroko,
wielka i wielodźwięczna (…)
smykiem do okien stuka,
na jezioro wyciąga,
żeby płynąć i śpiewać,
żeby w struny zabrząkać.
J. Kochanowski, Pieśń Świętojańska o Sobótce, [w:] Antologia poezji polskiej,
wstęp, A. Nożyńska-Demianiuk, Poznań 2010, s. 81.
2
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Elementy animizacji sprawiają, iż powyższy przykład potraktować można jako pełną wdzięku baśń poetycką: Płynęła sobie noc,
śpiewała, wygrywała melodie… – oto formuła baśniowa, którą odnieść
można do analizowanego fragmentu. Warto podkreślić, iż baśniowy obraz nocy jest swoistego rodzaju ewokacją obrazów i nastrojów. Wzięte z kręgu muzyki słownictwo poetyckie charakteryzuje
również podmiot liryczny, jego upodobania i styl myślenia. Podmiot jest niewątpliwie prawdziwym miłośnikiem muzyki, oznajmionym w pełni z jej tajnikami, wielkimi twórcami oraz z jej bogatą
terminologią3.
Pierwszą pełną próbą zastosowania zasad kompozycji muzycznej w liryce są Noctes Aninenses. Poemat składa się z trzech części: I. Krewny Ganimeda, II. Pieśń o nocy czerwcowej (Uwertura, Noc
śpiewa, Noc tańczy, Śmierć Nocy, Coda), III. Nocny testament. Część
pierwsza stanowi swoistego rodzaju uwerturę. Rozpoczyna się
wersami w tonie kolokwialnym, wzbogaconymi jednak o cztery
motywy całego utworu: lampę, werandę, północ i zapach jaśminu:4
Ona mi powiedziała: ,,Zgaś lampę na werandzie,
już północ, no! nie bądź głupi!”
A chwiałem się na nogach jak flaszka na okręcie,
bo mnie zapach jaśminu upił;

Kolejna część – Pieśń o nocy czerwcowej jest poetycką symfonią.
Rozpoczyna się uwerturą. W terminologii muzycznej uwertura5 ma
dwa znaczenia. Po pierwsze jest to muzyka instrumentalna skomponowana jako wstęp do opery, oratorium itp. dzieł. Po drugie jest
to samodzielny utwór orkiestrowy, utrzymany najczęściej w formie
sonatowej. Gałczyński Podmiot liryczny za pomocą personifikacji i
plastycznego porównania opisuje piękno rozgwieżdżonej nocy w
chwili jej narodzin, w momencie jej pojawienia się w powietrzu.
Podmiot porównuje ją do młodej dziewczyny, którą wszystko cieszy i
zarazem wszystko śmieszy. W jego przeświadczeniu jest ona tym,
T. Zawadzki, O muzyczności poezji Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego,
,,Polonistyka” 1980, nr 1 (183), s. 36.
4 J. Żurawska, Gałczyński i muzyka. Od struktury melicznej poprzez libretta do
kompozytorskiej inspiracji, Kraków-Napoli 2009, s. 11-12.
5 Encyklopedia muzyki, red. A. Chodkowski, Warszawa 1995, s. 924-925.
3
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kim dla starożytnych Greków były Charyty, czyli boginie wdzięku,
piękna i radości. Podobnie jak one, noc jest uosobieniem młodej,
uroczej, zawsze tańczącej, śpiewającej i wesołej dziewczyny6.
Po tej części utworu następuje czterozwrotkowy fragment,
gdzie Noc śpiewa. Jest to jakby symfoniczne andante cantabile7. Andante8 znaczy tyle co idąc, jakby postępując. Jest to tempo zbliżone do
wolnego kroku. Cantabile9 zaś oznacza śpiewnie. Śpiew nocy jest
odzwierciedleniem kryjących się w niej magicznych niejako sił w
zakresie jej oddziaływania na człowieka. Ona pragnie obdarzyć go
zadowoleniem i radością, dostarczyć mu wielu niezapomnianych
wrażeń. Na zakończenie występuje krótka Coda10, czyli końcowy
fragment utworu lub jego części, zwykle nawiązujący do materiału
tematycznego dzieła. U Gałczyńskiego stanowi ona rozwiązanie
dysonansu na konsonans i ma za zadanie wywołanie uczucie odprężenia po uprzednim napięciu11.
Część III, jak zauważa Jolanta Żurawska12, nie ma struktury
muzycznej, gdyż ton nokturnu, w jakim jest utrzymany, właściwy
jest formom czysto lirycznym.
Prawdziwą formą cykliczną jest Mała symfonia ,,świecznikowa”
z 1947 roku. Poemat zbudowany jest z siedmiu część i w pełni odpowiada kanonowi gatunku. Poemat zbudowany jest z siedmiu
części i w pełni odpowiada kanonowi gatunku13. Część pierwsza
rozpoczyna się w następujący sposób:
On nad nami wisiał, światło snując,
a my w dole, przy stole, wyczekując –
(konsul francuski był taki śmieszny!)
szpady, kwiaty, kobiety i nuty
posypywał złotym pudrem nudy
świecznik śnieżny.

T. Zawadzki, O muzyczności…, op. cit., s. 37.
J. W. Reiss, Poezja zaczarowana muzyką, „Dziennik Literacki” 1950, nr 29, s. 3.
8 Encyklopedia muzyki…, op. cit., s. 41.
9 Ibidem, s. 136.
10 Ibidem, s. 162.
11 J. Żurawska, Gałczyński i muzyka…, op. cit., s. 13.
12 Ibidem.
13 Ibidem, s. 14.
6
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Utwór rozpoczyna się od małej sceny w salonie, gdzie światło
świecznikowe spływa złociście tworząc tajemniczą aurę14. Utrzymany jest w pogodnym tempie vivo, vivace, czyli żywo, szybko.
W drugiej części pojawia się motyw zniechęcenia i smutku:
Ranek jest taki jak wieczór na tych bulwarach
i nigdy nie dźwięczy tu nic: ani śpiew, ani gitara –
wiatr tylko wieje leniwy, lecz zapachów żadnych nie niesie –
i cienie mijają cienie jak w XX-wiecznym Hadesie.

Panuje tu nastrój con tristezza, czyli smutny, żałosny. Kolejne
części utrzymane są w charakterze presto, furioso i lento. Ostatnia część
natomiast to typowa pieśń masowa, z charakterystycznym dla niej
uproszczonym, chwytliwym rytmem i refrenowo powtarzającymi się
formułami. Różni się strukturą metryczną, syntaktyczną oraz semantyczną od całego poematu15. Finał to bardzo charakterystyczna coda,
nawiązująca do materiału tematycznego dzieła.
Znane jest także upodobanie Gałczyńskiego do nadawania
swym utworom tytułów nawiązujących do form muzycznych. Jednym z przykładów potwierdzających tę tezę jest utwór Koncert z
roku 1926. Wprawdzie obrazy poetyckie tworzone są tam przy
pomocy elementów dźwiękowych i aspekt foniczny spełnia funkcję
symboliczną nie mniejszą aniżeli wartość semantyczna, jednak nie
posiada on stricte struktury kompozycji muzycznej. Wiersz heksatoniczny, szczególnie długi, raz przybiera uroczysty rytm heksametru, innym razem wzbogaca się sylabicznie i poszerza obraz za
pomocą sugestii fonicznej, umiejętnie wykorzystując bliskość samogłosek a i o, po których następują spółgłoski nosowe m lub mn,
występujące alternatywnie z samogłoską nosową ą.16. Czytelnik nie
musi doszukiwać się porównań do instrumentów muzycznych,
gdyż podsuwa je sam poeta: mamy dzwoniący dzwoneczek, grającą cytrę, cymbałki, a na końcu pojawia się orkiestra żałobna.
Koncert to nie tylko publiczna prezentacja utworu i sztuki
wykonawczej. Koncert to także określenie utworu muzycznego.
Piękne belcanto poetyckie, ukształtowane na zasadzie formalnej
Ibidem.
Ibidem, s. 15.
16 J. Żurawska, Gałczyński i muzyka…, op. cit., s. 10.
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preludium muzycznego stworzył Gałczyński w Koncercie fortepianowym17. W nomenklaturze muzycznej preludium18 to termin oznaczający początkowo krótki utwór improwizacyjny na organy lub
lutnię z fragmentami akordowymi i figuracyjnymi. Utwory takie
miały na celu ułatwienie śpiewakom intonacji utworu wokalnego.
Gałczyński nazwał tym określeniem wstępne strofy swojego rozbudowanego aż do 8 części koncertu.
Być może od Beethovena Gałczyński zaczerpnął tytuł swojej
Sonaty księżycowej rodziny Kon. Sonata19 to cykliczna forma muzyczna. W ścisłym znaczeniu terminu tego używa się na oznaczenie
cyklicznego utworu na instrument solowy lub na instrument melodyczny i fortepian. W szerszym znaczeniu może być on rozumiany
jako synonim cyklu sonatowego przeznaczonego na większą obsadę wykonawczą. Funkcję instrumentów u Gałczyńskiego spełniają
kolejno: tramwaj, który dzwoni, wiejący wietrzyk, przygrywające
gwiazdy i zapach kwiatów. Bohaterowie wiersza nie chodzą a płyną. Sonata księżycowa określa porę nocy. Jednakże jest ona też
wskazówką, jak ponure życie wiodą bohaterowie wiersza. Słuchając utworu Beethovena, utrzymanego z smutnym, powolnym, molowym nastroju, bardzo łatwo zestawić te emocje z odczuciem
podmiotu lirycznego, który stwierdza:
I nigdy nie będzie inaczej
- myślę mądrymi oczyma –
tylko Sala w poduszkę się spłacze
nad "Siódmą jesienią" Tuwima.

Liryk ma smutny wydźwięk, ukazuje sentymentalne zjawy jako
postaci pogrążone w marazmie, przyzwyczajone do stałych rytualnych, czynności. Podkład muzyczny, tworzący przez otoczenie
wprawia nas w nastrój nostalgii i smutku. W wierszu ,,do głosu”
dochodzą czasami bohaterowie. Ich kwestie można traktować jako
muzyczne elementy solowe, wyróżniające się na tle pozostałych.
Ostatecznym rozwinięciem u Gałczyńskiego muzycznej wizji
poezji jest koncepcja utworu poetyckiego w formie oratorium. W
J. Skarbowski, Literatura - muzyka. Zbliżenia i dialogi, Warszawa 1981, s. 136.
Encyklopedia muzyki…, op. cit., s. 720.
19 Ibidem, s. 828.
17
18
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odniesieniu do muzyki, jest to forma muzyki dramatycznej, związana na ogół z tekstem o tematyce religijnej bez akcji scenicznej,
wykonywana w kościele lub sali koncertowej bez dekoracji i charakteryzacji wykonawców. Opiera się na współdziałaniu partii wokalnych i instrumentalnych. Niejednokrotnie zawiera partię narratora, wprowadzającego postacie i objaśniającego akcję dramatyczną20. Formę tę wypróbował Gałczyński pisząc Kolczyki Izoldy. Nie
jest to jednak prawdziwa struktura oratoryjna. Utwór ma wymiar
czysto sceniczny. Zamiast głosu narracyjnego zostają wprowadzone orszaki, otwierające swoisty poezjo- spektakl: Szły heroldy widziane z prawa… Potem szły dzieci widziane z lewa… Szli żołnierze…
widziani z góry. Następuje czterowersowy śpiew w tonie lirycznym,
ewokujący przysięgi składane pod zieloną lipą, ślubną karetę i
ślubny podarunek – kolczyki. Ciekawą budowę na Płacz po Izoldzie.
Składa się z krótkich, maksymalnie trzysylabowych wyrazów:
Szkoda, że
stało się,
szkoda, że
nie ma, że...
eech, próżna mowa.

Utwór jest próbą odpowiedzi na pytanie o przyczynę śmierci.
Poprzez wprowadzenie szeregu pytań retorycznych, podkreślone
zostaje niedowierzenie, smutek i ból:
Na cóż mi kwiaty i
szmaragd, i
gitara i,
okręty?

Wiersz składa się z prostych słów, takich, jakich używa się po
śmierci kogoś bliskiego. Są liczne powtórzenia, porównania i skojarzenia, tworzone czasami w bardzo zaskakujących kontekstach:
biały ptak...
a tu tak:
czarny mak,
20

Ibidem, s. 640.
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Z przywołanych przykładów widać, iż Gałczyński do swoich
utworów konsekwentnie wprowadzał terminologię muzyczną. W
swoich próbach posunął się także do tego stopnia, by stworzyć
dzieło, przypominające budową muzyczne utwory. Ten eksperyment okazał się sukcesem. Poeta udowodnił, iż poprzez odpowiednie operowanie słowem można stworzyć klimat sonaty, czy
koncertu. W jaki sposób? Poprzez wykorzystanie wiedzy dotyczącej cech głosek i zgodności brzmienia wyrazów. Dzięki temu można wywołać wrażenie prowadzenia kilku linii melodycznych.
Wiersze Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego utrwalają nazwiska wielu wybitnych kompozytorów, takich jak: Jan Sebastian
Bach, Ryszard Wagner, Piccolo Paganini, Ludwik van Beethoven,
Fryderyk Chopin, Karol Szymanowski. Kompozytor i jego twórczość, przeżycia, wrażenia, doznania i myśli to temat wielu utworów poety21. Metaforyzacja życia wielkich kompozytorów służy
stworzeniu mitu wielkości i sensu ludzkiego życia.
Fryderyk Chopin to niewątpliwie jeden z najwybitniejszych
kompozytorów i pianistów polskich. Jego muzyka do dziś stanowi
wartość najwyższą dzięki idealnej zgodności wyrazu i formy. Wytworzył najbardziej oryginalny styl fortepianowy, otwierając nim
nową epokę literatury na ten instrument22. Ambiwalencja trybów
(dur i moll), nierzadko nawiązanie do tonacji kościelnych, ludowy
koloryt uzyskiwany przez umieszczenie w basie powtórzeń pustych kwint – wszystko to przeniosło mazurki Chopina w rejon
muzyki artystycznej, kunsztownej również dzięki wprowadzonemu tu bogactwu harmonicznemu23. Wirtuoz stał się inspiracją dla
Gałczyńskiego do obrania go tematem wiersza. I tak na przykład w
utworze Pochwalone niech będą ptaki poeta stwierdza:
Pochwalone niech będą ptaki (…)
I księżyc jak Szopen za chmurą
I noc jak skrypt jego nut.

T. Zawadzki, O muzyczności…, op. cit., s. 36.
B. Schaeffer, Dzieje muzyki, Warszawa 1983, s. 291-292.
23 Ibidem, s. 294.
21
22
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Zestawienie księżyca z Szopenem nie jest przypadkowe. Od
dawna znana jest symbolika księżyca kojarząca się z miarą czasu,
regularną, cykliczną zmiennością, ale i niezdecydowaniem i niestałością. To także symbol uczuć melancholii, tęsknoty i zauroczenia24.
Czy można zatem okazać komuś więcej komplementów i wyrazów
uznania niż poprzez porównanie do niego? Noc z kolei to symbol
tajemnicy – tak jak nieprzewidywalne są utwory Chopina tak tajemnicza jest ciemność i zmierzch.
Gałczyński przywołuje także postać pianisty w utworze Mazurek
G-dur Fryderyka Chopina. Mazur, mazurek25 to w terminologii muzycznej ogólna nazwa szeregu polskich trójmiarowych tańców ludowych, charakteryzujących się specyficznymi cechami metrorytmicznymi i choreotechnicznymi. Wiersz powstał zapewne pod wpływem
refleksji wywołanych słuchaniem mazurka wielkiego pianisty. Gałczyński ocalił od zapomnienia także Beethovena, poświęcając mu liryk
Grób Beethovena. Spoglądając na fotografię pomnika, można zinterpretować liryk jako opis jego miejsca spoczynku:
Tutaj ciało złożone,
tu jest grób Beethovena,
gdzie to wzgórze zielone
i perspektywa srebrna
i za perspektywą srebrną
już tylko nocne niebo.

Wiersz utrzymany jest w pogodnym nastroju. Podmiot liryczny opisuje, jak zlatują się ptaki i muzykowi śpiewają, śpiewa także burza. Wokół chodzą ludzie, dzieci, mali pianiści. W nocy świeci
księżyc, oświetlający pomnik jak latarnię w ciemności. Gałczyński
podkreśla także, jak ważną postacią był Beethoven. Nazywa go
BOHATEREM PIĘKNA.
W wierszu pojawia się także motyw vanitas:
Ale trwa krótkie mgnienie
boleść owa, pustkowie:
w dali śnieg znów się czerni,
znowu brnie przez śnieg człowiek,
24
25

Por. Słownik symboli literackich, red. R. Kuleszewicz, Warszawa 2011, s. 120-122.
Encyklopedia muzyki…, op. cit., s. 534.
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by złożyć dank serdeczny,
tej muzyce walecznej.

Gałczyński podkreśla, iż muzyk nigdy nie zostanie zapomniany. Patronuje mu Venus promienna, dzięki której nie czuje się
samotny. Gałczyński napisał także wiersz zatytułowany Karol Szymanowski. Karol Szymanowski w ciągu trzydziestu lat ewolucji
wypracował swój własny język dźwiękowy, który odznacza się
zindywidualizowaniem w wyborze środków, za pomocą których
kompozytor przeciwstawiał się konwencjom systemu dur-moll26.
Wiersz Gałczyńskiego również ma charakterystyczną budowę: nierówna liczba sylab, niestałe rozmieszczenie akcentów, bardzo rzadko występujące rymy. Uwagę odbiorcy zwracają słowa:
Mu –
mu –
mu –
muzyka.

Zapis ten wyróżnia się na tle wiersza. Pojawiają się także flażolety. Flażolet to ton fletowy, harmoniczny ton dźwięku struny, wydobyty przy stłumieniu tonu podstawowego i pozostałych tonów
harmonicznych. Jego barwa przypomina delikatną barwę fletu. Jest
to także dźwięk uzyskany przez specjalne przedęcie na niektórych
instrumentach dętych drewnianych27.
Mamy rok 1951. Panufnik pisze swoją Symfonię pokoju. W tym
samym roku powstaje wiersz Gałczyńskiego, niewątpliwie zainspirowany tym utworem. Z treści liryku wiemy, że niósł on jakąś nadzieję. Andrzej Panufnik był polskim kompozytorem i dyrygentem.
Jego utwory charakteryzuje mistrzostwo formy, budowanej zwykle
z małych komórek motywicznych, 3- lub 4- dźwiękowych. Nierzadko pojawiają się także rytmy zapożyczone z polskiego folkloru.
Twórczość Panufnika odzwierciedla fascynację geometrią, złotym
podziałem oraz symetrią ujawniającą się w zjawiskach przyrody28.
Był jedną z najsilniejszych osobowości muzyki polskiej w latach
B. Schaeffer, Dzieje…, op. cit., s. 422.
Encyklopedia muzyki…, op. cit., s. 270.
28 Ibidem, s. 670-671.
26
27
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pięćdziesiątych. Jego kompozycje stanowią o ważkości dokonań
polskiego kompozytora, o jego możliwościach kształtowania muzyki według praw własnego języka dźwiękowego i indywidualnej
estetyki29.
Symfonia to cykliczna forma orkiestralna zbudowana zgodnie
z zasadami cyklu sonantowego. Ostateczna jej krystalizacja jest
zdobyczą kompozytorów dojrzałego klasycyzmu, głównie Haydna.
Przyjął on formę 4-częściową, w której część pierwsza (niejednokrotnie poprzedzana wolnym wstępem, odznaczającym się rozbudowaną strukturą harmoniczną), utrzymana jest w szybkim tempie, w części drugiej – powolnej – dużą rolę odgrywa technika wariacyjna, część trzecia jest menuetem, a czwarta tworzy finał w
tempie szybkim, zwykle w formie ronda30.
Wiersz Gałczyńskiego swoją budową przypomina układ symfonii. Pierwsze szesnaście wersów tworzy wstęp. Bohater zbiorowy
rozpoczyna pierwszą zwrotkę od słów: Ta symfonia zastała nas w
leśniczówce. Dalej podkreśla, jak wiele nadziei z nią wiązano. Zawierzenie zostało określone poetycko podarkiem od symfonii. Utwór
Panufnika emanował nadzieją na sprawiedliwość:
A każdy takt muzyczny wołał: Pokój! Pokój!
Dosyć zbrodni! Dosyć oszukaństw!

Zakończenie liryku potwierdza, iż zaszczepiona w sercach
nadzieja dawała siłę do walki:
I spojrzeliśmy z żoną wesoło i durowo
Tak jak patrzą na siebie żołnierze.

Gałczyński inspirował się także twórczością Haydna. Poeta napisał liryk o tytule Pory roku Haydna. Haydn jest autorem oratoria Jahreszeiten (Pory roku, 1801). To dzieło programowe odznacza się wyjątkową barwnością, nie brak tu śpiewu ptaków i tańca jarmarcznego.
Nie jest to jednak oratorium w sensie ścisłym, gdyż nie zawiera akcji31. Oratorium opiera się na współdziałaniu partii wokalnych i inB. Schaeffer, Dzieje…, op. cit., s. 465.
Encyklopedia muzyki…, op. cit., s. 862.
31 B. Schaeffer, Dzieje…, op. cit., s. 243-244.
29
30
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strumentalnych. Niejednokrotnie zawiera partię narratora, wprowadzającego postacie i objaśniającego akcję dramatyczną32.
Oratorium Haydna składa się z czterech części i taką też zasadę kompozycyjną przyjął Gałczyński. Część I to Wiosna. U Haydna
relacjonują ją trzy postaci: Simon, Lukas i Hanne. Wychwalają oni
uroki otaczającego świata. Wstęp przedstawia przejście od zimy do
wiosny33. U Haydna pojawiają się także recytatywy, czyli elementy
konstrukcyjne w muzyce dramatycznej, służące do prezentacji akcji
scenicznej. Odznaczają się sylabicznym traktowaniem tekstu, nieregularną strukturą rytmiczną, powtarzaniem dźwięków, stosowaniem krótkich formuł melodycznych o charakterze zwrotów kadencyjnych34.
Gałczyński jednak z nich rezygnuje. W swojej Wiośnie stosuje
formy deminutywne: słoneczko, listkach, krecik. W wierszu występują
rymy krzyżowe zarówno dokładne: oczywista – komunista, jak i niedokładne: rozkosznie – dworze. Wiosna Gałczyńskiego jest radosna,
podobnie jak Wiosna Haydna, utrzymana w durowej tonacji.
Kolejna część to Lato. U Haydna Wstęp [do lata] przedstawia
35
świt . W podobnym klimacie utrzymane są także pierwsze wersy
u Gałczyńskiego:
Z listków zrobiły się liście,
Słońce Raka dogrzewa

W pierwszej zwrotce Lata nie występują rymy36. W drugiej natomiast występują rymy krzyżowe: liściami – nim, zgina – Czaplina.
Warto także zwrócić uwagę na rozmieszczenie sylab. Klamrę kompozycyjną Lata stanowią pierwszy i ostatni wers, składające się z
ośmiu sylab. Wszystkie pozostałe wersy zbudowane są z siedmiu
sylab. Z kolei Jesień u Gałczyńskiego rozpoczyna się słowami:

Encyklopedia muzyki…, op. cit., s. 641.
W oryginale: Die Einleitung stellt den Übergang vom Winter zum Frühling vor.
34 Encyklopedia muzyki…, op. cit., s. 743.
35 Die Einleitung stellt die Morgendämmerung vor.
36 Por. A. Kulawik, Poetyka. Wstęp do teorii dzieła literackiego, Kraków 1994, s.
166.
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Jawor już dawno pożółkł,
Wszystko na nim pożółkło

U Haydna natomiast przedmiotem wstępu jest radosne uczucie
wieśniaków (rolników) z bogatych żniw37. Gałczyński rezygnuje z
rolników. Skupia się raczej na przyrodzie i jej zmienności. Nastrój Jesieni bardzo dobrze zgrywa się z atmosferą melodii Haydna. Nie są to
bowiem smutne rozważania dotyczące przemijania, lecz raczej świadomość następstwa kolejnych zadań dostosowanych do pory roku:
Jawor już dawno pożółkł,
wszystko na nim pożółkło (…)
Czas drzewo ściąć, na fotel

Muzyka Haydna do Zimy utrzymana jest początkowo w pogodnym, żwawym nastroju. Wstęp przedstawia gęste mgły, od których rozpoczyna się zima38. Gałczyński mgły zastępuje śniegiem:
Śniegi okryły ziemię,
Noc długa, a dzień ciemny

Haydn w swoim oratorium wprowadza także elementy grozy
i napięcia, niepewności39. Gałczyński podkreśla nastrój poprzez
opis wizualny pieńka, który jest czarny i nieprzyjemny.
Dla Gałczyńskiego pory roku stały się pretekstem do przedstawienia sytuacji senatora. W ostatniej strofie stwierdza:
(…) trzeba w porę
wziąć go [pieniek] i wykarczować;
razem z tym senatorem.

Gałczyński, czyniąc z kompozytorów bohaterów swoich wierszy, podkreślił swoje zainteresowanie środowiskiem muzycznym.
Liryki autora Zaczarowanej dorożki dotyczące muzyków mogą stanowić próbę interpretacji ich twórczości. To także pewien rodzaj
Der Einleitung Gegenstand ist des Landmanns freudiges Gefühl über die reiche Ernte.
Die Einleitung schildert die dicken Nebel, womit der Winter anfängt.
39 http://www.sussexchorus.org/music/HaydnTheSeasons.pdf - stan z dnia:
10.04.2017.
37
38
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notatek i refleksji, wywołanych słuchaniem poszczególnych kompozycji, próba oddania emocji. Poeta chciał także podkreślić ponadczasowość utworów wielkich kompozytorów, udowodnić, iż
prawdziwa sztuka obroni się sama, ponieważ odbiorcy chętnie będą po nią sięgać, a wirtuozi muzyczni pozostaną na zawsze w pamięci potomnych.
Streszczenie:
Wielu pisarzy obiera muzykę jako temat swoich utworów. Pojęcie tematu rozumiemy tu bardzo szeroko. Istnieją bowiem dzieła,
których bohaterem jest kompozytor, inne, które próbują
,,opowiedzieć” muzykę, a także jeszcze inne, gdzie kluczowe ich
elementy kojarzą się z melodią. Jednym z twórców, który poświęcił
wiele utworów muzyce jest Konstanty Ildefons Gałczyński. W
związku z tym jako cel niniejszej pracy obrałam sobie zaprezentowanie, jak u Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego z elementów
obrazowego opisu wyłania się motyw muzyczny i wyzwala skojarzenia wizualne, współgrające z tekstem.
Słowa kluczowe: Gałczyński, poezja, muzyka
Summary:
Many writers choose music as their subject matter. The concept of the subject is very broad. There are works whose composer
is the hero, others who try to “tell” music, and still others, where
their key elements are associated with the melody. One of the creators who dedicated many songs to music is Konstanty Ildefons
Gałczyński. Therefore, as a goal of this work, I chose to present, as
in Konstanty Ildefons Gałczyński, a musical motif emerges from
elements of the pictorial description and triggers visual associations, in harmony with the text.
Keywords: Gałczyński, poetry, music
Bibliografia:
Encyklopedia muzyki, red. A. Chodkowski, Warszawa 1995.
Gałczyński K.I., Dzieła, Warszawa 1979.
KochanowskiJ., Pieśń Świętojańska o Sobótce, [w:] Antologia poezji polskiej, wstęp, A. Nożyńska-Demianiuk, Poznań 2010.
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CZĘŚĆ IV
RODZINA
W ŚWIETLE PRAWA

Kazirodztwo przejawem patologii
Domestic violence w świetle kk
Przeszkody małżeńskie
Prawa i obowiązki małżonków
Małżeństwo cudzoziemca
Rodzwódi separacja
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Andrzej Szymański

KAZIRODZTWO PRZEJAWEM PATOLOGII SPOŁECZNEJ
I ZAGROŻENIEM BEZPIECZEŃSTWA ŻYCIA RODZINNEGO
Wstęp
Człowiek pojawia się na świecie w pewnym określonym środowisku społecznym, a jego reprezentanci i podejmowane interakcje z nimi decydują to, kim ono stanie się w przyszłości. Końcowy
efekt tego procesu, w dużej mierze zależy od rodziny1, a szczególnie od poziomu jej funkcjonowania2. W porównaniu z jakąkolwiek
społecznością, organizacją i instytucją rodzina zawsze pozostaje
wspólnotą pierwotną mającą dla nas największe znaczenie3. Rodzina jako podstawowa grupa społeczna, instytucja i środowisko wychowawcze wypełnia istotne zadania zarówno w interesie społeW ujęciu naukowym można spotkać różne definicje rodziny. Przykładowo
Z. Tyszka określił rodzinę jako „zbiorowość ludzi powiązanych ze sobą więzią
małżeństwa, pokrewieństwa, powinowactwa lub adopcji (Socjologia rodziny,
Warszawa 1974, s. 74), H. Cudak uważa, iż „rodzina stanowi podstawowe i jednocześnie pierwotne środowisko opiekuńczo-wychowawcze i socjalizacyjne
dziecka, począwszy od jego urodzenia, i uczestniczy w większym bądź mniejszym stopniu w poszczególnych jego fazach rozwojowych (Znaczenie rodziny w
rozwoju i wychowaniu małego dziecka, Warszawa 1999,s. 5). Dla F. Adamskiego
„rodzina stanowi duchowe zjednoczenie szczupłego grona osób, skupionych we
wspólnym ognisku domowym aktami wzajemnej pomocy i opieki oparte na
wierze w prawdziwą lub domniemaną łączność biologiczną, tradycję rodzinną i
społeczną" (Rodzina. Wymiar społeczno-kulturowy, Kraków 2002, s. 29). Zdaniem J.
Rembowskiego „rodzina jest małą i jednocześnie pierwotną grupą o swoistej
organizacji i określonym układzie ról między poszczególnymi członkami, związaną wzajemną odpowiedzialnością moralną, świadomą własnej odrębności,
mającą swe tradycje i przyzwyczajenia, zespoloną miłością i akceptującą się nawzajem” (Więzi uczuciowe w rodzinie, Warszawa 1972, s. 83).Warto jeszcze przytoczyć tu definicję prezentowaną przez A. Tchorzewskiego, który mówi o rodzinie
jako szczególnym bycie społecznym, której cechą jest „wspólnotowy charakter
życia określonego zbioru przedmiotów zespolonych w różnym stopniu więzami
biologicznymi, emocjonalnymi, kulturowymi i gospodarczymi” (Funkcje edukacyjne rodziny. Studium diagnostyczno-anagnostyczne, Bydgoszcz 1990, s. 10).
2 E. Sozańska, Rodzina jako środowisko wychowania w wartościach, „Łódzkie Studia Teologiczne” 2014 nr 3, s. 39.
3 L. Dyczewski, Rodzina twórcą i przekazicielem kultury, Lublin 2003, s.9.
1
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czeństwa, jak i jednostki, zaspokajając liczne jej potrzeby4. W odniesieniu do dziecka funkcjonalność rodziny obejmuje: jego zrodzenie, opiekę nad nim, wychowanie oraz przygotowanie go do
życia w społeczeństwie. Funkcjonalność rodzin jest mierzona nade
wszystko właściwym wypełnianiem funkcji wychowawczej, która
jest przywilejem, ale i obowiązkiem rodziny5. W tym aspekcie każda rodzina tworzy swój własny, niepowtarzalny system opiekuńczo-wychowawczy i socjalizacyjny. Oparty jest on na pewnej hierarchii wartości, przyjętych normach społecznych i etycznych,
przejawiających się w postawach rodzicielskich, więziach uczuciowych i relacjach społeczno-emocjonalnych między rodzicami i
dziećmi. Równocześnie wychowawcze oddziaływanie rodziny jest
problemem złożonym i daleko wykracza poza świadome przekazywanie wskazań, pouczeń oraz zaleceń. To także tworzenie dziecku pierwszego obrazu świata, jego porządku, relacji ludzi wobec
siebie i ich stosunku do branych na siebie obowiązków6. Co warto
podkreślenia istotą rodziny jest jej systemowość i wspólnotowość.
Zdarza się jednak, że występują w niej zaburzenia jednej lub kilku
wypełnianych funkcji. Ten proces prowadzi do powstania rodziny
dysfunkcjonalnej. Dysfunkcjonalność rodziny może dotyczyć różnych jej zadań i może mieć różny swój zakres. Stąd też wyróżnić
możemy: dysfunkcję ekonomiczną rodziny, dysfunkcję socjalizacyjną, wychowawczą, opiekuńczą, emocjonalną7. Może ona być
również całkowita lub częściowa, gdzie dysfunkcja całkowita oznacza, że w rodzinie występuje kompletne niepowodzenie w realizacji zadań i muszą ją w tym zastąpić wyspecjalizowane podmioty, a
dysfunkcja częściowa, wskazuje, że rodzina nie potrafi realizować
prawidłowo pewnych jej obowiązków i podstawowych funkcji co

4 G. Cęcelek, Rodzina – jej przemiany oraz zagrożenia i problemy wychowawcze,
„Mazowieckie Studia Humanistyczne” 2005, nr 1-2, s.239.
5 W. Majakowski, Prawny i społeczny status dziecka we współczesnej Polsce,
„Prawo Kanoniczne” 2014, nr 2 s. 140
6 Por. H. Izdebska, Rodzina jako środowisko życia i wychowania, „Problemy
Opiekuńczo-Wychowawcze” 1998, nr 8, s. 169
7 H. Cudak, Dysfunkcje rodziny i jej zagrożenia opiekuńczo-wychowawcze, „Pedagogika Rodziny” 2011, nr 1, s. 8.
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wymaga udzielenia jej pomocy i instytucjonalnego wsparcia8. Jednym z wyraźniejszych przejawów nieprawidłowego funkcjonowania rodziny jest występowanie w niej patologii lub zachowań dewiacyjnych. Zjawisk tego typu jest wiele, chociaż mają one różną
swoją rangę. Konsekwencją tych zjawisk jest w głównej mierze
cierpienie członków rodzin oraz szkoda społeczna9. Mówimy
wówczas o tzw. rodzinie patologicznej10.
Rodziny patologiczne, to nie tylko rodziny dotknięte alkoholizmem, jak powszechnie przyjęło się uważać. Tak naprawdę, spotykamy się z nimi w różnych sytuacjach. Mogą to być rodziny, w
których jest przemoc, w których nie zaspokaja się podstawowych,
niezbędnych psychicznych i społecznych potrzeb swoich członków,
czy wreszcie deformuje się w nich normatywny obraz postrzegania
świata. Rodziną patologiczną nazwać więc możemy rodzinę, w
której występuje wiele niekorzystnych warunków, powodujących,
że nie można w niej czuć się bezpiecznie, nie można się w niej spełniać i być osobą szczęśliwą. Jednym z tego typu rodzin jest rodzina
kazirodcza. Istniejący w niej występek stanowi jednak wciąż temat
tabu, gdyż dotyczy intymnego obszaru ludzkiego życia. Wyraźny
jest tutaj również brak publicznej świadomości o fenomenie kazirodztwa, jego uwarunkowaniach, sposobie funkcjonowania kazirodczej rodziny, symptomach, skutkach i krzywdzie ofiar11.
Wszystko to razem powoduje, iż kazirodztwo pozostaje patologią,
którą należy się zająć i jej przeciwstawić.
K. Badora, S. Badora, Dysfunkcje i zjawiska patologiczne we współczesnych rodzinach, „Prace Naukowe. Pedagogika” 2001, nr 10, s. 437.
9 H. Bednarski, Przemoc w rodzinie jako przykład dysfunkcjonalności rodziny,
„Mazowieckie Studia Humanistyczne” 2012, nr 1-2, s. 143.
10 Wśród rodzin patologicznych wyróżniamy następujące ich typy: a) rodzina
sanatorium - dominują w niej objawy lękowe, poczucie zagrożenia, rodziny starają obniżyć lęk przez stworzenie pozornego ciepła i komfortu, członkowie rodziny unikają otwartego konfliktu; b) rodzina twierdza- przeważa wrogość w
relacjach wewnątrzrodzinnych, brak zaufania, rodzina zamyka się od wpływów
zewnętrznych, stosuje mechanizm izolacji; c) rodzina teatr- dominuje gra, teatralne pokazywanie rodziny, próba stworzenia na zewnątrz obrazu rodziny
idealnie funkcjonującej.
11 P. Chrzczonowicz, Recenzja książki Katarzyny Grott i Macieja Szostaka, Incest.
Criminological Studies (Kazirodztwo. Studium kryminologiczne), „Prokuratura i Prawo” 2014, nr 7-8, s. 205.
8
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Kazirodztwo w aspekcie prawnym
Związki kazirodcze występowały od najdawniejszych czasów, a
kontakty seksualne między osobami spokrewnionymi w zasadzie od
początku cywilizacji były zabronione. Należy, jednakże nadmienić, że
nieliczne wspólnoty w historii ludzkości tolerowały zachowania tego
typu. Stosunki kazirodcze dopuszczalne były w starożytnym Egipcie,
Persji i u Inków. Także w kulturze Celtów, Kalangów z Jawy i na
Tajwanie wyrażano zgodę na incest aprobując małżeństwa między
rodzeństwem12. Jeśli nawet jednak owe tabu gdzieś z pewnych racji
uzyskiwało swoiste przyzwolenie13 nie stawało się przez to automatycznie ani w pełni akceptowane, czy też powszechnie praktykowane
wśród danej grupy etnicznej14. Można wręcz powiedzieć, że w czasach przedchrześcijańskich praktyki kazirodcze surowo karano, uznając je za nieczyste, szkodliwe, niegodne, wywołujące grozę i sprzeciw.
Przykładowo Kodeks Hammurabiego karał śmiercią stosunek syna z
matką, a wygnaniem seksualne zbliżenie między ojcem a córką15.
Jeśli chodzi o kulturę europejską, to dyskusja dotycząca praw
zawierania małżeństw przetoczyła się w epoce karolińskiej (około VIII
w.). Ustanowiono wówczas bardzo restrykcyjne zasady. Uznano, że
pobierać nie mogą się osoby do 8 stopnia pokrewieństwa. Prawo to
było trudne do przestrzegania, toteż w 1215 roku IV Sobór Laterański
uznał, że graniczny dla karania będzie 4 stopień pokrewieństwa16. Za
nieprzestrzeganie zawartego zakazu przewidywano chłostę, więzie-

http://wystepek-kazirodztwa.eprace.edu.pl/306.Wstęp.html (data dostępu
30.04.2017r.)
13 Wyeliminowanie kazirodztwa ze struktur wspólnoty w kulturach pierwotnych wiązało się z zakazem, ale powstał on w dużej mierze po to, by umożliwić
wymianę, kobiet, mężczyzn i dóbr – po to, by zapewnić wspólnocie rozwój. Istniały jednak też bardzo specyficzne grupy, w których bliskie związki między
rodziną były bardzo pożądane. Chodziło głównie o to, by zachować czystość
krwi. Takie podejście cechowało władców Egiptu oraz niektóre rody królewskie
np. Habsburgów.
14 A. Stanisz, Rodzina Made in Poland. Antropologia pokrewieństwa i życia rodzinnego, Poznań 2013, s. 178.
15 Por. M. Kuryłowicz, Prawa antyczne. Wykłady z historii najstarszej prawa świata, Lublin 2006, s. 38-43.
16 http://natemat.pl/118961,brat-z-siostra-jak-maz-z-zona-zwiazkikazirodcze (data dostępu 30.04.2017r.)
12
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nie lub śmierć17. Taki prawny rygoryzm wobec kazirodztwa przetrwała do przełomu XVIII i XIX wieku. W okresie tym wraz z upowszechnieniem postulatów oświeceniowej szkoły humanitarnej kazirodztwo wprawdzie dalej uznawano za karygodne, ale jego sprawców obejmowano już mniej dolegliwymi sankcjami, zarezerwowanymi dla przestępstw lekkich18.
Kazirodztwo podlegało także swojej penalizacji od początku
kształtowania się współczesnego polskiego prawa karnego19. Na
gruncie k.k. z 1932r. przewinienie to należące do grupy przestępstw
„sprowadzających niebezpieczeństwo”20 ścigane było w przypadku
spółkowania z krewnym w linii prostej, bratem lub siostrą, a sprawca
podlegał karze więzienia do lat 5 (art. 206 k.k.)21. Jak podnosił J. Makarewicz zawarty w przepisie zakaz coitusu pomiędzy krewnymi
miał chronić gatunek ludzki przed endogamią prowadzącą do zwyrodnienia rasy22. W k.k. z 1969 r. kazirodztwo (art. 175) znalazło się w
grupie przestępstw przeciwko obyczajności (rozdział XXIII). Tym razem przesłanką karalności uczyniono nie tylko względy eugeniczne,
ale także moralne23. Równocześnie kodeks karny z 1969 r. rozszerzył
w porównaniu z kodeksem karnym z 1932 r. zakres prawnokarnego
zakazu kazirodztwa i to zarówno w ujęciu przedmiotowym, gdyż
„spółkowanie” zastąpił „obcowaniem płciowym” jak też w kontekście
podmiotowym, bowiem zakazem tym objął także osoby pozostające
w stosunku przysposobienia24.
S. Płaza, Historia prawa w Polsce na tle porównawczym, T. I, Kraków 1997, s.
363-364.
18 G. Smyk, Kazirodztwo jako przedmiot regulacji nowożytnych kodyfikacji prawa
karnego, [w:] Kazirodztwo, (red.) M. Mozgawa, Warszawa 2016, s. 34.
19 K. Nazar, Analiza ustawowych znamion przestępstwa kazirodztwa, [w:] Kazirodztwo, (red.) M. Mozgawa, Warszawa 2016, s. 62.
20 J. Makarewicz, Kodeks karny z komentarzem, Lwów 1932, s. 303.
21 Przestępstwo kazirodztwa umieszczone zostało w rozdziale XXXII pt. „Nierząd”
22 J. Makarewicz, Kodeks…, dz. cyt., s. 490.
23 Aspekt ten w sposób szczególnie wyraził Sąd Administracyjny, który w wydanym wyroku z początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia stwierdził, iż art.
175 chroni nie tylko względy eugeniczne ewentualnego potomstwa osób w nim
oznaczonych, ale i stosunki rodzinne między tymi osobami, zwłaszcza obyczajność
tych stosunków. Patrz Wyrok SA w Krakowie syg. Akt II AKz 28/91
24 R. Krajewski, Uzasadnienie kryminalizacji kazirodztwa, „Prokuratura i Prawo”
2016, nr 6, s. 7.
17
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Obecnie obowiązujące prawo umiejscowił o czyn kazirodczy
(art. 201 k.k.) w kategorii przestępstw przeciwko wolności seksualnej i
obyczajności. Zgodnie z przywołanym przepisem karze pozbawienia
wolności od 3 miesięcy do lat 5 podlega ten „kto dopuszcza się obcowania płciowego25 w stosunku do wstępnego, zstępnego, przysposobionego, przysposabiającego, brata lub siostry”26.
W doktrynie wskazuje się, że analizowany typ przestępstwa
stanowi przykład tzw. współuczestnictwa koniecznego. W sytuacji,
gdy dochodzi do dobrowolnego kazirodczego obcowania płciowego, każdy z uczestników tego zachowania jest uważany za sprawcę
czynu zabronionego27. Ulokowanie wymienionego występku w
rozdziale XXV k.k. sugeruje, że przedmiotem ochrony w przypadku przestępstwa kazirodztwa jest obyczajność. Można jednak spotkać również liczne przykłady wskazujące, że obiektem ochrony w
przypadku omawianego przewinienia jest prawidłowe funkcjonowanie rodziny. Taki pogląd prezentuje m.in. M. Tomkiewicz, która
twierdzi, że interdykt kazirodztwa, „obok innych przedmiotów
ochrony, ma na celu również (lub przede wszystkim) ochronę rodziny: ochronę jej struktury i prawidłowego funkcjonowania”. Podobnie wypowiada się S. Hyś, według którego „podstawowym
dobrem chronionym w przestępstwie kazirodztwa jest rodzina, jej
struktura i funkcja”28.

Przez obcowanie płciowe należy rozumieć nie tylko akty spółkowania, lecz
także jego surogaty. Chodzi o stosunki analogiczne do spółkowania, prowadzące
(lub mogące prowadzić) do zaspokojenia popędu płciowego, w szczególności w
grę wchodzą stosunki oralne i analne. Dla bytu obcowania płciowego konieczne
jest zaangażowanie w nie organów płciowych chociaż jednej osoby uczestniczącej w tym akcie. Por. M. Mozgawa [w:]Kodeks karny. Komentarz, (red.) M. Mozgawa, Warszawa 2015, s. 537.
26 Za czyn kazirodczy uznaje się współżycie między spokrewnionymi w linii
prostej, będącymi wstępnymi (rodzice-dziadkowie-pradziadkowie) bądź zstępnymi (dzieci-wnuki-prawnuki, itd.). Polski k.k. rozszerza ponadto kazirodztwo
poza więzy krwi, uznając za kazirodcze stosunki między adoptującymi i adoptowanymi.
27 M. Mozgawa, Przestępstwo kazirodztwa w ujęciu dogmatycznym i kryminologicznym, Warszawa 2015, s. 16
28 S. Hyś, Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności,[w:] Kodeks
karny. Komentarz, (red.) A. Grześkowiak, K. Wiaka, Warszawa 2015, s. 1012
25
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Do kwestii dobra chronionego przepisem art. 201 k.k. odniosła się również J. Piórkowska-Flieger, która uważa, że wartością
objętą prawną ochroną jest obawa przed zakłóceniem prawidłowych relacji rodzinnych, możliwość społecznej dyskryminacji dzieci pochodzących ze stosunków kazirodczych, czy zaburzenia w
procesie ich socjalizacji oraz traumatyzujące skutki stosunków kazirodczych, w których uczestniczyły dzieci29. Niezamieszczenie
zatem kazirodztwa wśród przestępstw stricte przeciwko rodzinie
nie wyklucza, że rodzajem ochrony tego typu czynu zabronionego,
jest także rodzina w wielu aspektach swego funkcjonowania30.
Co warte odnotowania zakaz kazirodztwa nie jest powszechnie
zrozumiały. Krytyczne stanowisko wobec możliwości uzasadnienia
kryminalizacji relacji seksualnych między osobami najbliższymi wyraził J. Baranowski. Jego zdaniem „zakaz kazirodztwa w swej prawnokarnej formie nie daje się uzasadnić faktami biologicznymi, ani też
bezwzględnymi imperatywami życia społecznego”31. Podobne stanowisko prezentuje K. Banasik, która twierdzi, że wprawdzie kryminalizacja tego zachowania jest głęboko zakorzeniona w kulturze i tradycji prawnej to jej zdaniem fakt ten nie może być jedynym argument
przesądzającym o utrzymaniu kryminalizacji czynu. Ponadto w jej
opinii prawnokarny zakaz kazirodztwa narusza wolności ludzi w
sferze seksualnej, jak też wskazuje na to, że wiele innych zachowań
nieobyczajnych (np. cudzołóstwo), które budzą moralny sprzeciw, nie
podlegają ściganiu, co prowadzi ją do wniosku, że „nadszedł czas na
kolejną, odważną depenalizację”, a „wysuwany postulat dekryminalizacji kazirodztwa nie powinien wywoływać wielkich kontrowersji w
XXI wieku32. Przywołania tu również wymaga stanowisko L. Gardockiego, który podnosi, że powody karalności kazirodztwa mają
charakter emocjonalny, przy czym powód tej emocji nie jest dotąd do
29 J. Piórkowska-Flieger, Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności,
[w:] Kodeks karny. Komentarz, (red.) T. Bojarski, Warszawa 2011, s. 460.
30 M. Tomkiewicz, Kazirodztwo a prawnokarna ochrona rodziny w Polsce, „Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja” 2013, nr 21, s. 33
31 J. Baranowski, Ratio legis prawnokarnego zakazu kazirodztwa, „Przegląd Prawa
Karnego” 1990, nr 3, s. 63-69.
32 K. Banasik, W kwestii penalizacji kazirodztwa, „Prokuratura i Prawo” 2011, nr
4, s. 65–72.
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końca jasny33. W pewnym sensie wtóruje mu J. Warylewski, który
twierdzi, że przepis z art. 201 k.k. w rzeczywistości nikogo ani niczego z wyjątkiem „dobrego samopoczucia” nie chroni. W jego przekonaniu istniejący zakaz zabezpiecza wyłącznie idealne wyobrażenie
pewnego modelu, nie jest zaś w stanie zapewnić ochrony konkretnej
rodzinie, gdyż nie zabrania pobudzania i zaspokajania popędu płciowego w układach rodzinnych, byle tylko partnerzy powstrzymywali
się od obcowania34. Niektórzy karniści dodają przy tym jeszcze, że
przesłanki moralne nie powinny stanowić jedynej przyczyny kryminalizacji danego zjawiska35.
Nie tylko w mojej opinii „negowanie tego, że kazirodztwo jest
występkiem godzącym w rodzinę, budzić może zdumienie. Zdumienie tym większe, jeśli zważy się, że teza negująca wpływ kazirodztwa
na funkcjonowanie rodziny de factonie zawiera żadnych argumentów,
które mogłyby ją uzasadniać”36. Jednocześnie N. Kłączyńska nie zgadza się z J. Warylewskim co do zasadności dekryminalizacji kazirodztwa, wnioskując, że stanowi ona wyraz prawa społeczeństwa do
ochrony przed zachowaniami uznawanymi przez jego większość za
nieakceptowane. Ponieważ zaś chodzi o ochronę funkcjonowania relacji rodzinnych, z kryminalizacji nie należy rezygnować, nawet gdyby jej praktyczne znaczenie okazywało się niewielkie37. Takim racjonalnym poglądom coraz trudniej utrzymać jest swoją pozycję w narastającym klimacie przyzwolenia na „miłość kazirodczą”. Skrajnym
przejawem takiej agitacji na rzecz kazirodztwa była wypowiedź Jana
Hartmana, który w tekście opublikowanym na blogu w serwisie Polityka.pl przekonywał, że „jeśli udaje się powiązać harmonijnie miłość
macierzyńską albo bratersko-siostrzaną z miłością erotyczną, to osiąga się nową, wyższą jakość miłości i związku”38. Swoją wypowiedzią
L. Gardocki, Prawo karne, Warszawa 2011, s. 270.
J. Warylewski, Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, [w:]
Kodeks karny. Komentarz, (red.)R. Stefański, Warszawa 2015, s. 1293-1295
35 M. Budyn-Kulik, Prawnokarna problematyka kazirodztwa w ujęciu paternalistycznym, „Wojskowy Przegląd Prawniczy” 2012, nr 1-2, s. 65.
36 M. Tomkiewicz, Kazirodztwo… dz. cyt., s. 30–34.
37 N. Kłączyńska, Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, [w:] Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz, (red.) J. Giezka, Warszawa 2014, s. 550–551.
38 http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/po-wypowiedzi-okazirodztwie (data dostępu 30.04.2017r.).
33
34
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nawiązywał on do stanowiska Niemieckiej Rady Etyki, która orzekła,
że rząd Niemiec powinien rozważyć zmianę prawa, tak by zalegalizować kontakty seksualne między dorosłym rodzeństwem. Według
Rady, prawo karne nie jest dobrym sposobem, by stanowić granice
dopuszczalnych zachowań seksualnych a zawarty w przepisach zakaz związków kazirodczych oznacza głębokie naruszenie prawa jednostki do samo decydowania o swoim życiu seksualnym.
Rada Etyki uważa także zakaz kazirodztwa za nielogiczny, ponieważ czyn ten podlega karze nawet wtedy, gdy para stosuje antykoncepcję39. Na podstawie powyższej analizy i inferencji dostępnych
źródeł można zaryzykować tezę, że stosunek prawa karnego do zjawiska kazirodztwa jest nie tyle problemem sposobu penalizacji, co
penalizacji jako takiej. Bo choć zakaz kazirodztwa zdaje się być dość
powszechny, to jednak w Europie istnieje szereg państw, w których
dobrowolne stosunki kazirodcze nie stanowią przestępstwa (Belgia,
Francja, Hiszpania, Holandia, Kazachstan, Kirgistan, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Portugalia, Rosja, Turcja, Uzbekistan)40. Są również na
naszym kontynencie inne państwa takie jak Rumunia i Szwajcaria,
które usilnie starają się, by tego rodzaju występku przeciwko obyczajności nie karać, a raczej obejmować pomocą psychologicznopsychiatryczną jego uczestników41.
Rodzina kazirodcza
Nie zagłębiając się jedynie w kwestie materialnego prawa karnego należy zauważyć, że kazirodztwo możemy a wręcz powinniśmy
rozpatrywać z perspektywy psychospołecznej i wiktymologicznej.
Ten sposób oceny zjawiska ujawnia jego zdecydowanie szerszy zakres niż czyni to prawo. W tym ujęciu nie ma znaczenia wiek osób
tworzących taki związek, a także to, czy zachowania te są wymuszane, czy też są realizowane dobrowolnie. Differentia specifica obejmuje
również odrębny ogląd kategoryzowania, kto jest sprawcą, a kto ofiahttp://www.pch24.pl/niemiecka-etyka--zalegalizuja-kazirodztwo-,25633
(data dostępu 30.04.2017r.).
40 M. Kulik, Przestępstwo kazirodztwa w wybranych państwach, [w:] Kazirodztwo,
(red.) M. Mozgawa, Warszawa 2016, s. 110.
41 E. Raczek, Kazirodztwo – ujęcie sadowo-genetyczne, „Archiwum Medycyny
Sądowej i Kryminologii” 2012, T. LXII, s. 57.
39

617

rą oraz klasyfikowania charakteru wykonywanych czynności seksualnych, które odnoszą się zarówno do penetracyjnego stosunku, jak i
innych czynności seksualnych. Co ważniejsze takie postrzeganie istniejącej patologii zwraca uwagę na uwarunkowania kazirodztwa i
mechanizmy doprowadzające do kontaktów kazirodczych. Rozpatruje jej negatywne następstwa w postaci zarówno niewłaściwych zachowań seksualnych jak i zaburzeń w funkcjonowaniu indywidualnym i społecznym. Pozwala nadto zbudować swoisty portret rodziny
kazirodczej w obrazie sympto- i fenomenologicznym.
Klasyfikacja rodzinnych układów kazirodczych doczekała się
dwóch stanowisk. Według pierwszego z nich nie ma potrzeby podejmowania jakichkolwiek prób tworzenia profili układów kazirodczych, gdyż czynniki je kształtujące są odmienne i specyficzne
dla każdej rodziny42. Drugie stanowisko bazując na badaniach i
praktyce klinicznej wskazuje na zasadność tworzenia klasyfikacji
tego typu układów kazirodczych. Podejście to biorąc pod uwagę
różne kategorie, wyróżnia cały szereg typów i rodzajów relacji kazirodczych. Jedną z bardziej znanych segmentacji jest rozróżnienie
czynów kazirodczych na kazirodztwo endogamiczne (oparte na
współżyciu seksualnym z krewnymi w linii prostej) i kazirodztwo
egzogamiczne (oparte na współżyciu seksualnym z krewnymi w
linii bocznej)43. Dane statystyczne wskazują, iż dominującym typem kazirodztwa jest kazirodztwo pionowe. Ten typ stosunków
kazirodczych obejmuje zwykle relacje między ojcem (biologicznym,
przysposobionym lub pełniącym tę funkcję), a córką. Jak podkreśla
się w literaturze, jest to najniebezpieczniejszy dla ofiar typ pokrzywdzenia wewnątrz rodziny. Dzieje się tak z powodu roli ojca
w rodzinie. Jest ona zwykle bardzo silna, co sprawia, że nie tylko
łatwo mu poddać dziecko swej woli, ale także ulega zminimalizowaniu możliwość uzyskania przez nie pomocy ze strony innych
członków rodziny. Coraz więcej ujawnia się jednak przypadków
współżycia między bratem a siostrą44. Sytuację tę opisuje się jako
M. Beisert, Kazirodztwo. Rodzice w roli sprawców, Warszawa 2008, s. 99.
I. Pospiszyl, Patologie społeczne, Warszawa 2008, s.264.
44 Tego rodzaju relacje kazirodcze uważane są za wyrządzające najmniejsze
negatywne konsekwencje. Por. Z. Lew-Starowicz, Przemoc seksualna, Warszawa
1992, s. 106.
42
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kazirodztwo poziome. W literaturze zwraca się również uwagę na
istnienie tzw. kazirodztwa wielopostaciowego. Ma ono swoje miejsce w następstwie występowania różnych konfiguracyjnych relacji
kazirodczych w ramach tej samej rodziny45. Oprócz zaprezentowanego podziału w literaturze często przywołuje się także podział
kazirodztwa na:
 kazirodztwo sytuacyjne wynika z powodów zewnętrznych, np.
wpływ na jego pojawienie mają warunki w jakich żyje rodzina i tak: rodzeństwo, które śpi w jednym łóżku, współżyje ze sobą, przy czym jedno
z nich lub oboje są w okresie dojrzewania;

 kazirodztwo psychopatologiczne, które przejawia się u osób,
które cierpią na zaburzenia psychiczne, np. uzależnienia, psychozy;
 kazirodztwo wiążące się z pedofilią, które dotyczy tylko i
wyłącznie dzieci w wieku ochronnym, czyli poniżej 15 r.ż.;
 kazirodztwo homoseksualne zachodzące między członkami
rodziny tej samej płci;
 kazirodztwo związane z patologią życia rodzinnego46.
Rodziny kazirodcze, nawet te najbardziej typowe, oparte na
wykorzystywaniu nieletniej córki przez ojca, nie mają charakteru
monolitycznego. Biorąc pod uwagę osobę sprawcy zdaniem M.
Beisert można je podzielić na dwa podstawowe modele47: rodziny z
psychopatycznym sprawcą oraz rodziny ze sprawcą regresywnym
(patrz tabela nr 1). W modelu z psychopatycznym sprawcą mężczyzna zajmuje dominującą pozycję, kobieta jest całkowicie podporządkowana. Mężczyzna ma cechy narcystyczne oraz realizuje specyficzny wzorzec kształtowania relacji – kontrola i dominacja. Model z regresywnym sprawcą cechuje się zrównaniem pozycji ojca i
dziecka oraz władczym zachowaniem matki48.
45 M. Budyn-Kulik, Psychologiczne i wiktymologiczne aspekty kazirodztwa, [w:]
Kazirodztwo, (red.) M. Mozgawa, Warszawa 2016, s. 198-199.
46 Z. Lew-Starowicz, Przemoc…, dz. cyt.,s. 87-90.
47 Schemat rozwoju zaburzenia w obu typach rodzin jest ten sam, ale jego elementy treściowe są odmienne na skutek różnic związanych z osobą sprawcy. Główne cechy różniące sprawców to:1) typ zaburzeń rozwoju seksualnego, 2) rodzaj preferowanego obiektu, 3) sposób działania, 4) rodzaj aktywności seksualnej podejmowanej wobec dziecka. Za M. Beisert, Mechanizmy rozwoju kazirodztwa w rodzinie,
„Dziecko Krzywdzone. Teoria. Badania. Praktyka” 2002, nr 1, s. 72-73.
48 M. Beisert, Kazirodztwo…, dz. cyt., Warszawa 2008, s. 110- 152.
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Tabela nr 1 - Typy rodzin kazirodczych ze względu na osobę sprawcy
Typ rodzin
Rodziny z psychopatycznym sprawcą Rodziny ze sprawcą regresywnym
Sprawca psychopatyczny to ojciec,
Sprawca regresywny, to ojciec, któktórego seksualność jest niedojrzała i rego działanie jest naznaczone lęnastawiona na ciągłe potwierdzanie
kiem przed dojrzałą kobietą, przed
własnej doskonałości, nieograniczoagresją i separacją. Dziecko nie jest
nych możliwości i nieograniczonej
jedynym obiektem, na który ojciec
władzy. W kontaktach seksualnych
reaguje seksualnie, ale obiektem
nie przejawia empatii, zdolności
preferowanym, bo poziom bezpieuczenia się, nie odczuwa lęku.
czeństwa, który stwarza, jest znaczDziecko nie jest obiektem preferonie wyższy niż osiągany w towarzywanym, a jedynie obiektem zastępstwie dorosłej partnerki. Ofiarami są
czego zaspokajania potrzeb, wyłagłównie dzieci młodsze (nie zdradowania agresji. Wykorzystanie sek- dzające objawów zbliżającego się
sualne polega zwykle na kontakcie
pokwitania). W tej grupie sprawców
fizycznym (intra- i ekstragenitalnym) pojawia się tzw. aktywność bez konnacechowanym przemocą.
taktu fizycznego (akty ekshibicji,
podglądanie, rozmowy, zabawy).
Źródło: M. Beisert, Patologie seksualne w systemie rodziny, „Roczniki
Socjologii Rodziny” 2005, T. XVI, s. 40

Oba typy rodzin charakteryzują się taką samą dynamiką rozwoju patologii, która przebiega czterofazowo49. Faza I dotyczy poszukiwania i doboru partnera. Jest ona skutkiem wytworzonych
wcześniej wyobrażeń oraz socjalizacyjnych wzorców nabytych w
rodzinie. Dokonywany wybór partnera nakierowany jest na poszukiwanie cech stanowiących uzupełnienie własnych braków oraz
zaspokojenie występujących potrzeb i życiowych oczekiwań. Cechy osobowościowe, charakteryzujące oboje partnerów, powodują,
że oczekiwania te są przeciwstawne i komplementarne zarazem.
Dotyczy to również kwestii sprawowania władzy czy potrzeb seksualnych, ich jakości i nasycenia. Na tym etapie występuje dobór na
zasadzie nierówności pozycji, a związek ten od samego początku
przejawia w sobie jawny lub ukryty instrumentalizm. Prowadzi to
do ścisłego podziału ról i wzmocnienia zależności pomiędzy partnerami. Na tym podłożu wzrasta zapowiedź przyszłego konfliktu
49
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M. Beisert, Mechanizmy…, dz.cyt., s. 72-84.

emocjonalno-seksualnego a w jego następstwie możliwość pojawienia się kazirodczej relacji50.
Po fazie doboru, małżonkowie przystępują do poznania siebie
i ustalenia reguł rządzących ich wzajemną relacją (faza II formułowania wymagań i ustalania reguł). Dość szybko na tym etapie dochodzi do pojawiania się wzajemnego niezadowolenia pomimo
podejmowanych usilnych starań ze strony osoby zdominowanej na
rzecz spełnienia stawianych jej wymagań. Występująca uległość
współmałżonka jest niezauważana, przez drugiego partnera skoncentrowanego wyłącznie na własnej osobie. W tym okresie konflikt
seksualny ma charakter ukryty i jest w fazie uśpienia. Nie przeszkadza to jednak w równolegle rosnącej frustracji wśród partnerów. Etap ten kończy obustronna dyssatysfakcja. Partner dominujący nie jest zaspokojony seksualnie, a partner zdominowanie czuje
niedosyt emocjonalny51.
W fazie III (frustracji i jawnego konfliktu) następuje wzrost
napięcia emocjonalnego między partnerami na skutek barku zadowolenia z pożycia seksualnego o czym dobitnie artykułuje małżonek dominujący w związku. Wzmaga to intensywność i ilość starań
po stronie podporządkowanego partnera, ale są one negatywnie
oceniane lub niedostrzegane. Niezadowolenie manifestowane
przez sfrustrowanego seksualnie partnera podważa poczucie bezpieczeństwa w rodzinie i jest ono tym silniejsze im silniej domaga
się on zaspokojenia swoich potrzeb. Jeżeli stan ten trwa na tyle
długo, że w rodzinie pojawiło się dziecko może dojść do przesilenia
i pojawienia się fazy IV – zamknięcia kazirodczego układu. W fazie
tej rodzic tworzący związek seksualny z dzieckiem rozładowuje
swoje napięcie seksualne, a jego partner nie negując istnienia
związku kazirodczego czerpie z niego korzyści emocjonalne. Rytm
funkcjonowania rodziny dodatkowo wzmacniają reguły homeostatyczne. Obejmują one zakazy, nakazy i zalecenia wyznaczające
członkom rodziny jak powinni się zachowywać, aby utrzymać swo-

M. Beisert, Patologia seksualna w systemie rodzinnym, „Roczniki Socjologii
Rodziny” 2005, T. XVI, s.43.
51 M. Beisert, Mechanizmy… dz. cyt., s. 75-76.
50
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je status quo i właściwie zaadaptować się do panujących w rodzinie
kazirodczych relacji52.
Jednocześnie mimo wyraźnych różnic związanych z osobą
sprawcy (ojca) analiza rodzin kazirodczych pozwala odtworzyć
pewne ogólne zasady, które regulują ich funkcjonowanie. Tworzą
one zasady ramowe, wspólne dla prawie wszystkich typów rodzin
kazirodczych53. Do zasad tych należy zaliczyć: ambiwalentny obraz
rodzica, niejasność pełnionych ról w rodzinie, wysoki poziom napięć w rodzinie, tworzenie się koalicji ofiara-sprawca, izolacja oraz
konwencjonalizm54. Charakterystyczne dla rodziny kazirodczej jest
również i to, że rodzice nie tworzą żądanych granic między prywatnością, intymnością cielesną i seksualnością dziecka oraz dorosłych. Według rodziców nie istnieje możliwość ich naruszenia czy
przekroczenia a to powoduje, że związki kazirodcze są w pełni
przez nich akceptowane55.
Wychowanie w rodzinie kazirodczej odbywa się w atmosferze
erotyzacji, za którą jest odpowiedzialny ojciec56. Trudno w tym
miejscu nie zadać sobie pytania dotyczącego roli matki w tej relacji.
W literaturze przedmiotu zwraca się uwagę, że niekiedy udział
kobiety może mieć charakter świadomego zachęcania czy prowokowania do sytuacji kazirodczych. Częściej bywa on następstwem
jej bierności wynikającej ze słabości, podporządkowania, bezradności czy zagubienia. Nierzadko skutkiem pojawienia się relacji kazirodczej między ojcem a córką jest fizyczna lub symboliczna nieobecność matki, która nastąpiła w wyniku wycofania się jej z życia
rodziny (np. wyjazd) lub w związku z zaistniałą chorobą somatyczną bądź psychiczną57.
Chociaż kazirodztwo zalicza się do tzw. przestępstw bez ofiar to
seksualny związek dziecka z rodzicem (kazirodztwo pionowe) trudno
M. Beisert, Kazirodztwo… dz. cyt., s. 105-110.
M. Beisert, Patologie… dz. cyt., s. 40.
54 M. Beisert, Kazirodztwo… dz. cyt., s. 102.
55 K. Grott, Kazirodztwo w aspekcie socjopsycholgicznym, „Przegląd Prawa i Administracji” 2009, T. LXXXI, s. 155.
56 I. Spychała, Role pełnione przez dzieci w rodzinie z problemem kazirodztwa,
„Seksuologia Polska” 2003, nr 1-2, s. 57.
57 Szerzej: M. Stasińska, Rola matki w rozwoju i utrzymaniu się związku kazirodczego,
„Dziecko Krzywdzone. Teoria. Badania. Praktyka” 2004, nr 4, s. 108-110
52
53
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jest w ten sposób spuentować. Dzieci, które padły ofiarą takiego wykorzystania mogą doświadczyć różnych konsekwencji z tym związanych. Mogą one mieć zarówno wymiar bezpośredni (za takie uznaje
się te pojawiające się wciągu dwóch lat od zdarzenia) jak i długofalowy58. Zdaniem J. Włodarczyk konsekwencje bezpośrednie mogą wystąpić we wszystkich sferach rozwoju: seksualnego, emocjonalnego,
społecznego, poznawczego, a także w sferze somatycznej59.
Objawami mogą być tu zaburzenia w zachowaniu dziecka w
najróżniejszych postaciach np. skłonność do samouszkodzeń, nadużywanie środków uzależniających labilność nastrojów itd.60. Konsekwencje jakie dziecko poniesie zależą od wielu różnych czynników
(wiek, osobowość, przebieg i formy przemocy seksualnej). Oprócz
tego następstwa wykorzystywania seksualnego są bardziej poważne
w sytuacji, gdy dziecko było wielokrotnie wykorzystywane, czy
sprawca był brutalny61. Co zaś się tyczy następstw długofalowych
objawiają się one w życiu ofiar poprzez:
 zaburzenia emocjonalne i zaburzenia obrazu własnej osoby
(depresja, zachowania autodestrukcyjne);
 zaburzenia somatyczne i dysocjacyjne (lęk i napięcie, koszmary nocne, zaburzenia snu i odżywiania, różne postaci dysocjacji);
 zaburzenia samooceny (poczucie izolacji i alienacji, skrajnie
niska samoocena);
 zaburzenia interpersonalne (trudności w kontaktach z ludźmi, spadek zaufania wobec ludzi, poczucie zdrady, lęk wobec partnerów seksualnych);
 zaburzenia w funkcjonowaniu społecznym;
 zaburzenia seksualne (lęki wobec seksualności, poczucie
winy, brak satysfakcji, obniżenie pragnienia seksualnego, zaniżona
ocena siebie jako partnera seksualnego, zaburzenia orgazmu, kom-

M. Beisert, Pedofilia. Geneza i mechanizm zaburzenia, Gdańsk 2012, s. 231
J. Włodarczyk, Wykorzystanie seksualne w dzieciństwie a konsekwencje w życiu
dorosłym. Raport z badań, Warszawa 2016, s. 7.
60 M. Ratajczak, Czynności pedofilskie – ujęcie prawne i kryminologiczne, „Prokuratura i Prawo” 2014, nr 2, s. 50.
61 A. Krzyżanowski, Przemoc seksualna. Wykorzystanie seksualne dziecka w wieku
szkolnym, „Przegląd Terapeutyczny” 2013, nr 9-10, s.8.
58
59
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pulsywne unikanie lub kompulsywne poszukiwanie kontaktów
seksualnych)62.
Zakończenie
Gdyby ocenę zjawiska kazirodztwa formułować tylko na podstawie informacji kryminalnych, uprawnioną tezą byłoby twierdzenie, że patologia ta nie istnieje63. Ze statystyki wynika bowiem,
że liczba wszczynanych przez Policję postępowań dotyczących występków kazirodczych rok do roku nie przekracza 60 dochodzeń.
Kiedy jednak odwołamy się do badań społecznych to okazuje się,
że nie jest to taki marginalny problem. Niektóre z nich wskazują
wręcz, że od 10-12% dorosłych kobiet i około 7-10% dorosłych
mężczyzn ma za sobą doświadczenia kazirodcze64. Z raportów
przygotowanych przez kryminologów i psychologów na zlecenie
Rady Europy wyczytać również można, że od początku XXI w.,
każdego roku ofiarą tej patologii było w naszym społeczeństwie
ponad 30 tysięcy dzieci65. Świadczy to wymownie o istniejącej problemie i konieczności zainteresowania się nim, szczególnie w sferze
tzw. patologii rodziny.
Końcową konkluzją do prowadzonych rozważań niech będzie
również stanowisko znanego antropologa B. Malinowski, który
kategorycznie stwierdził, że kazirodztwo musi być zakazane, jest
ono bowiem nie do pogodzenia z ustanowionymi podstawami
funkcjonowania życia społecznego. Jego zdaniem w każdym rodzaju cywilizacji, w którym zwyczaj i moralność zezwalają na kazirodztwo, prędzej lub później doprowadza to do rozpadu i całkowitego chaosu nie tylko rodziny, ale także danej kultury66.

62 M. Beisert, A. Izdebska, Wykorzystanie seksualne dzieci, „Dziecko Krzywdzone. Teoria. Badania. Praktyka” 2012, nr 2, s. 62.
63 W Polsce kazirodztwo stanowi około 20% zgłaszanych przestępstw seksualnych, zaś prawomocnych wyroków sądowych – 10%. Por. M. Powirska, Kazirodztwo
w polskim prawie karnym, „Kortowski Przegląd Prawniczy”, 2015, nr 2, s. 71
64 I. Pospiszyl, Patologie społeczne, Warszawa 2008, s.263.
65 M. Podgajna-Kuśmirek, Pedofilia, Kraków 2003, s. 36.
66 B. Malinowski, Seks stłumiony w społeczności dzikich oraz inne studia o płci, rodzinie i stosunkach pokrewieństwa, Warszawa 1987, s. 185.
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Streszczenie:
Kazirodztwo przejawem patologii społecznej i zagrożeniem bezpieczeństwa życia rodzinnego:
Autor podejmuje w artykule temat kazirodztwa jako jednej z
patologii rodziny. W aspekcie poruszonej problematyki omawia
typy rodzin kazirodczych, dynamikę rozwoju patologii oraz jej następstwa i skutki prawne. Zwraca uwagę, że karanie za przestępstwo kazirodcze jest aktualnie kontrowersyjną kwestią w doktrynie
prawa karnego. W konkluzji za B. Malinowskim wskazuje, że w
każdym rodzaju cywilizacji, w którym zwyczaj i moralność zezwalają na kazirodztwo, prędzej lub później doprowadza to do rozpadu i całkowitego chaosu nie tylko rodziny, ale także danej kultury.
Słowa kluczowe: patologia, patologia rodziny, kazirodztwo
Summary:
Incest as a symptom of social pathology and family life safety threat.
In the article author writes about incest as one of the family
pathologies. In the aspect of that issue discusses types of incestuous
families, the dynamic of pathology progression and its effects and
law consequences. Points out, that discipling for the incest is actually the controversial issue in the civil law doctrine. In conclusion
following B. Malinowski writes, that in each kind of civilisation,
which customs and morality allows for the incest, sooner or later it
leads to the breakdown and completely chaos, not only in the family but also in the particular culture.
Key words: pathology, family pathology, incest
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Maja Mroczek

DOMESTIC VIOLENCE W ŚWIETLE ART. 39
PKT 2B KODEKSU KARNEGO
Wstęp
Ustawą z dnia 27 lipca 2005 roku zmieniono ustawę Kodeks
karny1 wprowadzając do niego środek karny w postaci zakazu
przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, kontaktowania się z określonymi osobami, zbliżania się do określonych
osób lub opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu.
Motywem wprowadzenia powyższego środka karnego było zapobieganie przestępczości przeciwko wolności seksualnej i obyczajności na szkodę małoletnich. Pojawiające się w mediach przypadki
pedofilii, powodowały wzrastający niepokój w społeczeństwie odnośnie tego rodzaju przestępstw. W związku z powyższym postanowiono wprowadzić kolejny środek o charakterze prewencyjnym.
Orzekanie tego środka na podstawie art. 41a k.k. następuje na podstawie dyrektywy prewencji indywidualnej. Jej celem jest uświadomienie sprawcy, iż naruszył on ustalony porządek społeczny2.
Natomiast dolegliwość wyrażająca się w postaci zastosowanego
środka karnego ma zniechęcić sprawcę do popełniania przestępstw
na szkodę małoletnich lub z użyciem przemocy na przyszłość.
Zastosowanie prewencji generalnej w omawianym przepisie
prowadzi do wytworzenia przeświadczenia o nieuchronności
sankcji karnej oraz tworzy obraz w społeczeństwie dotyczący możliwości zastosowania szerokiego katalogu sankcji karnych w przypadku popełnienia określonych rodzajów przestępstw. Wskazany
środek karny pełni także funkcję ochronną, gdyż stara się zabezpieczyć ofiarę przestępstwa, w szczególności małoletniego przed
ponownym popełnieniem wobec niego podobnego przestępstwa.
W związku z tym zakaz przebywania w określonych środowiskach
lub miejscach, kontaktowania się z określonymi osobami czy zbliżania do określonych osób lub opuszczania określonego miejsca
1
2
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Ustawa z dnia 06 czerwca 1997 roku, Kodeks karny, Dz. U. 1997, Nr 88, poz. 553.
W. Zalewski, [w:] Królikowski, Zawłocki, Komentarz k.k., cz. ogólna, 2010, t II, s.116

bez zgody sądu ma na celu efektywną ochronę osób najbliższych
przed kolejnym popełnieniem przestępstwa przez sprawcę, który
np. stosuje przemoc domową3. Jest to bardzo ważny środek
ochronny dla bliskich sprawców tego typu przestępstw, gdyż daje
im poczucie bezpieczeństwa oraz umożliwia wprowadzenie realnej
obrony przed osobą, która stosuje przemoc lub popełnia przestępstwo na szkodę małoletniego.
Charakter prawny na tle Konstytucji RP
Ustawodawca wszystkie wymienione środki karne umieścił w
jednym punkcie w kodeksie karnym, w związku z tym można
określić, iż jest to jeden środek karny występujący w kilku postaciach. Jego składowe elementy nie są oddzielnymi środkami karnymi, ale w stosunku do sprawcy mogą zostać orzeczone wszystkie
cztery zakazy łącznie. W konsekwencji sąd może zastosować tylko
jeden z katalogu wybranych środków np. w postaci zakazu zbliżania się do określonych osób lub zastosować je w sposób kumulatywny, w zależności od tego, jakiego rodzaju środków wymaga
określona sprawa4.
Powyższy środek karny ingeruje w sferę wolności człowieka
określoną w Konstytucji RP, w szczególności w wolność poruszania się po terytorium RP, w wybór miejsca pobytu czy też w prawo
do wolności komunikowania się. Natomiast art. 31 ust. 3 Konstytucji RP dopuszcza możliwość wprowadzenia ograniczeń tylko gdy
mają one swoją podstawę w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. W tym wypadku ograniczenie praw i wolności jednostki służy ochronie tych
praw i wolności dla reszty społeczeństwa. W takiej sytuacji należy
rozważyć czy zastosowanie powyższego środka karnego narusza
M. Melezini, A. Sakowicz, Środek karny w postaci obowiązku, [w:] Czasopismo
prawa karnego i nauk penalnych, 2008, s. 199-200.
4 R. A. Stefański, Środek karny w postaci obowiązku powstrzymywania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakazu kontaktowania się z określonymi osobami lub zakazu opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu, PS
2006, nr 6, s.68.
3

629

zasadę proporcjonalności, która wyraża się poprzez istnienie rzeczywistej potrzeby dla wprowadzenia określonych ograniczeń o
charakterze wolnościowym. Zastosowane środki powinny mieć
charakter jak najmniej uciążliwy wobec podmiotów w stosunku do
których są kierowane, a ponadto mają być one skuteczne, aby w
sposób niezbędny zapewnić realizację celów założonych przez
ustawodawcę5.
Przesłanki orzekania
Zastosowanie środka karnego określonego w art. 39 pkt. 2b
k.k. jest możliwe w przypadku: skazania za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności na szkodę małoletniego
lub za inne przestępstwo przeciwko wolności oraz w przypadku
skazania za przestępstwo z użyciem przemocy, w tym szczególnie
wobec osoby najbliższej.
Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej to zachowania,
które naruszają wolność seksualną człowieka poprzez przełamanie
oporu ofiary, w sytuacji gdy nie ma ona możliwości samostanowienia seksualnego lub ta możliwość jest ograniczona. Natomiast
przestępstwa przeciwko obyczajności to czyny, które naruszają zasady współżycia społecznego ukształtowane na przestrzeni lat w
zakresie przeżyć i związków kulturalnych.6 Powyższe kategorie
przestępstw zostały uregulowane w rozdziale XXV k.k. W związku
z powyższym popełnienie przestępstwa przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności na szkodę małoletniego lub innego przestępstwa naruszającego wolność może skutkować zastosowaniem
omawianego środka karnego. Jednakże przestępstwa określone w
rozdziale XXV k.k. nie stanowią katalogu zamkniętego przestępstw, za które można wymierzyć określone zakazy, gdyż ustawodawca nie odniósł się do nich w sposób bezpośredni. W związku z powyższym sąd może je wymierzyć także w stosunku do
przestępstw nie stypizowanych w przedmiotowym rozdziale ko-

J. Kośla, [w:] R. A. Stefański, Środki karne po nowelizacji w 2015 roku, Warszawa 2016, s.145-148.
6 Uchwała SN z dnia 13 kwietnia 1977 r, VII KZP 30/76, OSNKW 1977, nr 6,
poz. 58.
5
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deksu karnego7. Jednakże w przypadku popełnienia czynu zabronionego określonego w rozdziale XXV k.k. na szkodę małoletniego
poniżej 15 roku życia można wyróżnić dwa przestępstwa uregulowane w art. 200 paragraf 1 oraz 202 paragraf 4 k.k., a dotyczące obcowania płciowego z małoletnim oraz utrwalania treści pornograficznych z udziałem małoletnich.
Ze względu na charakter powyższych przestępstw ustawodawca zdecydował się na ich penalizację, jeżeli są one popełnione
na osobie poniżej 15 roku życia, aby zapewnić możliwość prawidłowego rozwoju psychofizycznego małoletnich. Ochrona małoletnich ma ważne znaczenie dla rozwoju całego społeczeństwa w krajach demokratycznych, gdzie podstawowymi zadaniami państwa
jest zapewnienie właściwego rozwoju młodym osobom oraz ochrona ich przed nadużyciami ze strony sprawców przestępstw naruszających sferę wolności seksualnej oraz obyczajności. Ich popełnienie musi być dokonane na szkodę małoletniego. Pojęcie szkody
pojawia się w kodeksie karnym jak i kodeksie cywilnym. Jednakże
w omawianych kodeksach nie uregulowano w sposób ustawowy
ich definicji, natomiast doktryna dokonała ich wykładni w postaci
uszczerbku, jaki doznaje poszkodowany wbrew własnej woli na
dobrach, które są chronione prawem np. życie, zdrowie, majątek.
Jednakże w odniesieniu do prawa karnego cywilistyczne ujęcie
szkody będzie miało zastosowanie w przypadku środka karnego
naprawienia szkody. Jednakże użycie powyższego ujęcia dla środka karnego określonego w art. 39 pkt. 2b wydaje się być zbyt szerokie. Należy je zawęzić do sytuacji, gdy małoletni był osobą pokrzywdzoną8.
Inna wykładnia przedmiotowego środka karnego przeczyłaby
założeniem teleologicznym jego zastosowania9. Wątpliwości wśród
przedstawicieli doktryny budzi przypadek, w którym osobą pokrzywdzoną jest człowiek pełnoletni, zaś przestępstwo zostało dokonane w obecności małoletniego. Większość doktryny stoi na stanowisku, iż w takiej sytuacji czyn zabroniony został popełniony na

N. Kłączyńska, [w:] K. Giezek, Komentarz KK, 2014, s.328.
A. Golonka, Nowe oblicze walki z pedofilią, Palestra 3-4, 2008, s.32-33.
9 M. Melezini, A. Sakowicz, Środek karny…, op. cit., s. 201-2015.
7
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szkodę małoletniego10. W omawianym przykładzie małoletni nie
jest osobą pokrzywdzoną w znaczeniu prawnym, ale staję się nią w
ujęciu faktycznym. Szkodę małoletni ponosi w każdym przypadku,
gdy posiada kontakt z zachowaniem, które godzi w wolność seksualną lub obyczajność. Określenie osoby małoletniej wywodzi się
od prawa cywilnego. Jest nią osoba, która nie ukończyła 18 roku
życia. Jednakże na gruncie art. 10 paragraf 2 k.c. możliwe jest osiągniecie pełnoletniości, pomimo nie osiągnięcia przewidywanego
prawem wieku poprzez zawarcie małżeństwa. W sytuacji unieważnienia małżeństwa osoba, która uzyskała w jego wyniku pełnoletniość nie traci go. Właśnie przesłanka małoletniości ma istotne
znaczenie dla orzekania środka karnego w stosunku do przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności. W odniesieniu do innych przestępstw przeciwko wolności przesłanka wieku
nie ma już tu fundamentalnego znaczenia. W efekcie popełnienie
przestępstwa przeciwko obyczajności wobec osoby dorosłej nie
spowoduje możliwości orzeczenia przedmiotowego środka karnego. Natomiast można go orzec za każde z przestępstw wymienionych w rozdziale XXIII k.k.
Określenie użyte przez ustawodawcę „inne przestępstwo
przeciwko wolności” odnosi się nie tylko do przestępstw uregulowanych w rozdziale XXIII k.k.11, ale także do innych czynów, które
godzą w wolność, bez względu na to czy jest ona głównym czy
ubocznym przedmiotem ochrony. W związku z powyższym do tej
kategorii czynów zabronionych będą należały także przestępstwa
przeciwko wolności sumienia i wyznania oraz przestępstwa przeciwko wolności seksualnej. Przestępstwa stypizowane w rozdziale
XXIII k.k. odnoszą się m.in. do pozbawienia wolności, handlu
ludźmi, uporczywego nękania czy dokonania zabiegu leczniczego
bez zgody pacjenta. Dotyczące one sfery wolności każdego człowieka w ujęciu najbardziej fundamentalnym, którego przekroczenie wiąże się zastosowaniem odpowiednich sankcji karnych.
Z kolei przesłanka popełnienia przestępstwa z użyciem
przemocy odnosi się nie tylko do znamion przestępstwa, które liteM. Bydun-Kulik, [w:] M. Mozgawa, Kodek karny. Komentarz, 2015, s. 137.
M. Melezini, Środki karne jako instrument polityki kryminalnej, Białystok
2013, s. 152.
10
11
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ralnie określają przemoc, ale także ma zastosowanie wobec wszelkich przestępstw umyślnych, którym towarzyszyło zastosowanie
przemocy, nawet wtedy gdy jej zastosowanie nie było konieczne
dla osiągnięcia zamierzonego celu przez sprawcę. W efekcie określenie „przestępstwo z użyciem przemocy” odnosi się nie tylko do
znamion przestępstwa, ale także do jego rzeczywistego dokonania12. Należą do nich wszystkie rodzaje przestępstw, które w swoich ustawowych przesłankach obejmują przemoc, ale także inne,
które mogą być faktycznie dokonane z użycie przemocy np. zabójstwo, które może być dokonane bez użycia przemocy np. w postaci
otrucia lub z jej użyciem np. zastrzelenie człowieka. Jednakże podstawą dla zastosowania środka karnego byłaby druga forma popełnienia powyższego przestępstwa13.
Celem powyższej regulacji jest realna ochrona pokrzywdzonego przed przemocą, nie tylko w sytuacjach kiedy jest ona wyraźnie określona w przepisie ustawy karnej. Wprowadzenie powyższego ograniczenia byłoby trudne do dowiedzenia, gdyż przedmiotowa regulacja ma chronić ofiary użycia przemocy w jak najszerszym stopniu oraz zabezpieczyć je przed ich ponownym zastosowaniem w przyszłości. M. Kulik przyjmuje, iż sąd w wyroku skazującym powinien podkreślić, iż dane przestępstwo zostało dokonane z użyciem przemocy, chyba że, dany czyn zabroniony w swoich ustawowych przesłankach zawiera w sobie zwrot o jej popełnieniu14. Przyjęcie takiego rozwiązania ułatwiłoby w praktyce zastosowanie omawianego środka karnego.
Art. 41 a zawiera dookreślenie odnoszące się w szczególności
do popełnienia przestępstwa z użyciem przemocy wobec osoby
najbliższej15. Powszechnie przyjmuje się, iż zastosowany zwrot
uwidacznia cel zastosowania przedmiotowego przepisu do sytuacji
P. Budyn-Kulik, P. Kozłowska-Kalisz, M. Kulik, M. Mozgawa, Kodeks karny.
Komentarz praktyczny, Kraków 2017, s. 108.
13 M. Kulik, Zakaz przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, kontaktowania się z określonymi osobami, zbliżania do określonych osób lub opuszczania określonego miejsca bez zgody sądu, w: P. Daniluk, Środki karne, przepadek i środki kompensacyjne w znowelizowanym kodeksie karnym, Warszawa 2017, s. 114-116.
14 P. Budyn-Kulik, P. Kozłowska-Kalisz, M. Kulik, M. Mozgawa, Kodeks karny…, op. cit., s. 119.
15 R. A. Stefański, Kodeks karny, 2015, wyd. 2, s.336.
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przemocy w domach rodzinnych, gdzie pokrzywdzonymi są najbliższe osoby z otoczenia sprawcy. Celem ustawodawcy było
zwiększenie ochrony wobec tzw. przemocy domowej (domestic
violence) co stanowi jedną ze wskazówek dla sądu przy wymierzaniu sankcji karnych16. W przypadku popełnienia przestępstwa w
stosunku do osoby najbliższej sąd poprzez sformułowanie przedmiotowego przepisu otrzymuje zalecenie, aby w razie wątpliwości
zastosował środek karny uregulowany w art. 39 pkt 2b k.k. Definicja osoby najbliższej znajduje się w art. 115 paragraf 11 k.k., zgodnie z którą „ osobą najbliższą jest małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba
pozostająca we wspólnym pożyciu”. W doktrynie przyjmuje się, iż
w trakcie popełnienia czynu powinien istnieć stosunek pokrewieństwa lub powinowactwa. Jego ustanie po dokonaniu przestępstwa
nie powinno mieć wpływu na określenie, iż czyn zabroniony został
popełniony z użyciem przemocy wobec osoby najbliższej. Ponadto
może zaistnieć sytuacja odwrotna- w trakcie popełnienia przestępstwa sprawca z pokrzywdzonym nie będą pozostawać w stosunku
np. powinowactwa, zaś w trakcie orzekania może powyższy stosunek powstać. W takim przypadku nie będziemy mieli do czynienia
z popełnieniem przestępstwa wobec osoby najbliższej. Jednakże w
takiej sytuacji można orzec omawiany środek, lecz nie istnieje tu
szczególna dyrektywa nakazująca rozważenie jego zastosowania.
Pojęcie przemocy nie jest jednakowo definiowane w doktrynie. Art. 2 pkt 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
określa jako przemoc w rodzinie jednorazowe lub powtarzające się
umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra
osobiste członków rodziny, w szczególności narażające te osoby na
niebezpieczeństwo utarty życia, zdrowia, naruszające ich godność,
nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące
szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.
Jest to ujęcie bardzo szerokie wprowadzające w element przemocy
wobec osób najbliższych także jej zastosowanie nawet poprzez za16
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W. Zalewski, [w:] M. Królikowski, R. Zawłocki, Kodeks karny…, op. cit., s.116.

niechanie np. w postaci nie podania osobie chorej niezbędnych leków. Powyższa ustawowa definicja odbiega od potocznego rozumienia przemocy jako aktu fizycznego lub psychicznego wyrażającego się w odpowiedniej aktywności. Ustawodawca dla ochrony
osób najbliższych przed sprawcami przestępstw rozszerzył jej zakres, aby jak najlepiej chronić członków rodzin przed osobami dopuszczającymi się przemocy w wielu wymiarach jej zastosowania.
Ustawodawca w definicji przemocy posłużył się pojęciem kryminologicznym w postaci przemocy fizycznej jak i psychicznej17. Obie jej
formy są podstawowymi formami przemocy wyróżnionej przez
specjalistów. Pod pojęciem przemocy psychicznej przyjmuje się
zachowania, które wpływają negatywnie na psychikę pokrzywdzonego bez użycia siły fizycznej. Mogą być nimi np. niewerbalne
groźby, poniżanie, izolowanie czy wyzywanie18. Natomiast na
gruncie kodeksu karnego pod pojęciem przemoc rozumie się zachowanie podejmowane pod wpływem siły fizycznej. Jednakże
kodeks nie zawiera legalnej definicji przemocy, zaś jej tłumaczenie
słownikowe nie ma charakteru jednoznacznego. Głównie jest ona
określana jako nadużycie siły fizycznej, przewagę fizyczną19. Tylko
w niektórych przypadkach przyjmuje się wprost wyróżnienie
przemocy fizycznej i psychicznej. Natomiast w doktrynie przyjmuje się, że słownikowe ujęcia przemocy są dalekie od zachowania ich
pełnej spójności20.
Na podstawie wielu przepisów kodeksu karnego m.in. art.
197 paragraf 1, art.191 paragraf 1 oraz art. 260 można zauważyć
wolę ustawodawcy odróżnienia przemocy od groźby jej użycia.
Powyższe ujęcie przemawia za przyjęciem, iż przemoc w rozumienie kodeksu karnego to przemoc fizyczna. Zwolennikiem powyższego założenia jest P. Daniluk, który po dokonaniu analizy podobieństwa przestępstw doszedł do wniosku, iż przemoc oraz groźna
użycia przemocy to dwa odrębne zachowania, których nie należy

J. Rudniański, Klasyfikacja, źródła i ocena przemocy w stosunkach międzyludzkich, [w:] B. Hołyst, Przemoc w życiu codziennym, Warszawa 1997, s. 13.
18 K. Browne, M. Herbert, Zapobieganie przemocy w rodzinie, Warszawa 1999, s.17.
19 B. Dunaj, Słownik współczesnego języka polskiego, Warszawa 1996, s.884.
20 P. Daniluk, Przestępstwa podobne w polskim prawie karnym, Warszawa 2013, s.233.
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ze sobą łączyć21. Przyjmując spójność systemu prawa karnego należałoby przyjąć, iż koncepcja P. Daniluka utrzymuje się na gruncie
całej ustawy. Zastosowana przemoc godzi w dobra prawne jednostki. Istotą jej zastosowania jest użycie siły fizycznej.
Zakres przedmiotowy
Stosując omawiany środek karny sąd może m.in. zakazać
przebywania w określonych środowiskach, które sprzyjają skazanemu popełnić kolejne przestępstwo. Może on dotyczyć w istocie
zakazu przebywania w środowiskach np. narkomanów czy osób o
skłonnościach pedofilskich. Pojęcie „przebywanie” oznacza spędzenie gdzieś lub z kimś czasu lub pozostawanie w jakimś miejscu22. Jego niezbędnym elementem jest ciągłość przebywania osoby
w danym miejscu, związana z jego chęcią pozostania. Natomiast
zakaz przebywania w określonych miejscach dotyczy tych miejsc,
w których często przebywają ofiary przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności np. place zabaw, przedszkola, szkoły.
Chodzi tutaj o ciągłość przebywania tych osób w danych miejscach
z zamiarem w nich pozostania23. W związku z powyższym krótkotrwałe pojawienie się skazanego wynikające z jego koniecznej
obecności w danym miejscu nie będzie kwalifikowało się jako naruszenie orzeczonego zakazu. Z kolei zakaz kontaktowania się z
określonymi osobami oznacza, iż skazany nie może się z nimi kontaktować w jakiejkolwiek formie np. czy przez telefon lub Internet.
Tego zakazu nie można zawęzić do zakazu kontaktowania się bezpośredniego z daną osobą w określonych okolicznościach. Często
takimi osobami są członkowie rodziny skazanego wobec których
dopuścił się przemocy. W takich sytuacjach sąd określa te osoby w
sposób indywidualny, ale może także określić zakaz kontaktowania się w sposób szerszy np. z osobami małoletnimi. Ponadto zakaz
kontaktowania się może dotyczyć zarówno osób obcych jak i
członków najbliższej rodziny24.

Ibidem, s. 235 i n.
E. Sobol, Nowy słownik języka polskiego, 2003, s.763.
23 A. Sakowicz, [w:] M. Melezini, System…, op. cit., t.6, s.547.
24 Ibidem, s. 547.
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Zakaz zbliżania się do określonych osób polega na odizolowaniu sprawcy przestępstwa od jego ofiary. W szczególności powinien być on zastosowany, gdy orzeczenie zakazu kontaktowania
się z określonymi osobami nie zapewni pełnej ochrony osobie pokrzywdzonej. W tym przypadku sąd dokładnie określa osobę do
której skazany nie może się zbliżać, a nie wskazuje na konkretne
miejsca czy środowiska, w których nie powinien przebywać. Jednakże nie powinien zbliżać się on do miejsc, gdzie wie, że osoba
pokrzywdzona zazwyczaj przebywa np. dom czy jej miejsce pracy.
Ponadto powinien zachować należytą staranność w zachowaniu do
niej dystansu w każdym innym miejscu jej pobytu. W sytuacji jej
przypadkowego spotkania skazany powinien szybko się oddalić.
Dodatkowo sąd orzekając zakaz zbliżania się do określonych osób
określa także odległość jaką powinien zachować skazany tak aby
chronić pokrzywdzonego np. od uciążliwego kontaktu wzrokowego. Zastosowanie powyższego środka nie wyklucza jednak możliwości kontaktowania się skazanego z osobą pokrzywdzoną w inny
sposób niż kontakt osobisty np. w celu uzgodnienia warunków
wychowywania ich wspólnych małoletnich dzieci25.
Z kolei zakaz opuszczania określonego miejsca bez zgody sądu polega na zakazie opuszczania administracyjnie wyodrębnionej
miejscowości lub jej części26. Problemy interpretacyjne dotyczą
określenia „miejsca pobytu”, gdyż jego definicja ustawowa nie istnieje zarówno w kodeksie karnym jak i kodeksie cywilnym. W
związku z powyższym nie można utożsamiać jej z miejscem zamieszkania, czyli na gruncie kodeksu cywilnego z miejscowością,
w której osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu. Przyjmuje
się, iż powyższy zakaz nie może odnosić się do wskazania kilku
miejscowości, gdyż miejscem pobytu może być co najwyżej jedna
administracyjnie wydzielona miejscowość. Jednakże w przypadku
wskazania jednej miejscowości musi być on orzekany racjonalnie,
aby na jej terenie znajdowała się odpowiednia infrastruktura np.
ośrodki zdrowia, sklepy czy banki. Ograniczenia nakładane na
skazanego powinny umożliwiać mu dalsze normalne funkcjono25
26

J. Kośla, [w:] R. A. Stefański, Środki karne…, op. cit.,, s. 155-156.
R. A. Stefański, Prawo karne materialne-część ogólna, Warszawa 2008, s.278.
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wanie w społeczeństwie27. Obecnie większość doktryny przyjmuje,
iż zakaz opuszczania określonego miejsca nie może być zawężony
do zakazu opuszczania jedynie mieszkania skazanego, ponieważ
byłaby to forma aresztu domowego, który nie jest celem zastosowania powyższego środka28. Ponadto za naruszenie powyższego
zakazu uznaje się nawet krótkotrwałe opuszczenie miejscowości
lub jej części, w której osoba skazana przebywa. Celem przyjęcia
takiego założenia jest jak najlepsza ochrona osoby pokrzywdzonej,
aby nie była ona narażona nawet na przypadkowy kontakt ze skazanym29. Powyższy środek nie ma jednak charakteru bezwzględnego, gdyż skazany może ubiegać się o możliwość opuszczenia
określonego miejsca pobytu za zgodą sądu.
Orzeczenie powyższych zakazów może być połączone z obowiązkiem zgłaszania się na policji lub do innego wyznaczonego
organu w określonych odstępach czasu. Ma ta na celu lepszą
ochronę wykonywania nałożonych zakazów na skazanego. W
szczególności powinien być on nakładany przy orzekaniu zakazu
opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu, co umożliwia stałą kontrolę wykonywania omawianego zakazu. Częstotliwość zgłaszania się nie powinna być mniejsza niż jeden raz w tygodniu dla odpowiedniego spełnienia swojej funkcji. Z kolei zakaz
zbliżania się do określonych osób może być kontrolowany przez
system dozoru elektronicznego. Jest to tzw. dozór zbliżeniowy,
który pozwala zachować kontrolę odległości skazanego od osoby
pokrzywdzonej. Jednakże warunkiem jego zastosowania jest wyrażenie zgody przez osobę pokrzywdzoną na wyposażenie jej w rejestrator przenośny, który umożliwi właściwe wykonywanie dozoru
przez urządzenia elektroniczne30. W przypadku braku takiej zgody
sąd zmienia dozór zbliżeniowy na dozór mobilny, który polega na
kontroli aktualnego miejsca pobytu osoby skazanej. Ogólny nadzór

A. Sakowicz, [w:] M. Melezini, System…, op. cit., t.6, s.549.
A. Murzynowski, Areszt tymczasowy oraz inne środki zapobiegawcze uchylaniu
się od sądu, Warszawa 1963, s.255.
29 M. Budyn-Kulik, P. Kozłowska-Kalisz, M. Kulik, M. Mozgawa, Kodeks karny…, op. cit.,, s. 109.
30 J. Kośla, [w:] R. A. Stefański, Środki karne…, op. cit., s. 159.
27
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nad wykonywaniem zakazów określonych w art. 39 pkt 2b sprawuje zawodowy kurator sądowy.
Zakończenie
Ustawodawca w celu ochrony członków rodziny przed przemocą domową rozszerzył katalog środków karnych, tak aby zapewnić jak najbardziej efektywne zabezpieczenie ofiar przestępstw
przed ich sprawcami. Możliwość zastosowania zakazu przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, kontaktowania się
z określonymi osobami, zbliżania się do określonych osób lub
opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu mają także na celu przeciwdziałanie ponownemu popełnieniu przestępstwa. Orzeczenie omawianych środków ma charakter fakultatywny
w przypadku: popełnienia przestępstwa przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności na szkodę małoletniego, popełnienia innego przestępstwa przeciwko wolności lub popełnienia umyślnego
przestępstwa z użyciem przemocy, w tym przemocy skierowanej
wobec osoby najbliższej. Z kolei orzeczenie przedmiotowych środków ma charakter obligatoryjny w przypadku skazania na karę
pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności na szkodę małoletniego. Może być on orzeczony na okres od
roku do lat 15. Dodatkowo może być on orzeczony dożywotnio w
razie ponownego skazania sprawcy na karę pozbawienia wolności
bez warunkowego zawieszenia jej wykonania za przestępstwo
przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności na szkodę małoletniego. Zgodnie a art. 84 paragraf 2a k.k. jeżeli środek karny został orzeczony dożywotnio, sąd może go uznać za wykonany, jeżeli
skazany przestrzegał porządku prawnego i nie zachodzi obawa
ponownego popełnienia przestępstwa podobnego do tego, za które
orzeczono środek karny, a środek karny był wykonywany wobec
skazanego przez przynajmniej 15 lat. Ponadto sąd może po upływie połowy okresu, na który orzeczono przedmiotowe środki karne uznać za wykonane, jeżeli skazany przestrzegał porządku
prawnego, a środek karny był wykonywany przynajmniej przez
jeden rok.

639

Streszczenie:
Środki karne w postaci zakazu przebywania w określonych
środowiskach lub miejscach, kontaktowania się z określonymi osobami, zbliżania się do określonych osób lub opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu mają na celu ochronę osób
pokrzywdzonych przez sprawcami przestępstw, w szczególności
przed stosowaniem przemocy domowej oraz przestępstw dokonywanych na szkodę małoletnich. Charakter prewencyjny powyższego środka ma uświadomić sprawcy fakt naruszenia przyjętych
norm społecznych, zaś dolegliwość jaka wiąże się z jego zastosowaniem ma stanowić na przyszłość impuls zniechęcający do popełnienia przestępstw o charakterze seksualnym lub z zastosowaniem przemocy, w szczególności przemocy względem najbliższych
członków rodziny. Ich zastosowanie pozwala na przypuszczenie, iż
sprawca skazany na ten środek za umyślne przestępstwo z użyciem przemocy, nie popełni ponownie podobnego przestępstwa.
Summary:
Criminal measures to ban people from certain environments
or places, to contact specific people, to approach certain people or
to leave a particular place without the consent of the court are intended to protect victims of perpetrators, particularly against domestic violence and offenses to the detriment of minors. The preventive nature of the above measure is intended to make the perpetrator aware of the violation of accepted social norms, and the ailment associated with its use is intended to be a future impulse to
discourage sexual offenses or violence, particularly against the immediate family members. Their use allows us to assume that the
perpetrator condemned to this measure as a deliberate violent
crime will not commit a similar crime again.
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Marlena Zadorożna

RODZINA W KSZTAŁTOWANIU ŁADU SPOŁECZNEGO.
FAMILIOLOGICZNY WYMIAR MYŚLENIA
O BEZPIECZEŃSTWIE
Wydaje się, że wraz z nadejściem nowoczesności swoistej
marginalizacji uległy tradycyjne wartości. W kręgu kultury zachodnioeuropejskiej i amerykańskiej współczesny namysł nad rodziną coraz częściej odbywa się w kontekście jej kryzysu oraz towarzyszących mu deformacji, zaś dziedzictwo pokoleń jest sukcesywnie dyskredytowane. Tymczasem rodzina od wieków kształtuje tkankę życia społecznego, konstytuując ład społeczny i determinując społeczną stabilność. Jednocześnie tworzy ona przestrzeń
życia zbiorowego, w której jednostka po raz pierwszy styka się z
relacyjnością. Więzi rodzinne stanowią zatem prototyp relacji społecznych, a sama rodzina wskazywana jest jako fundament społeczeństwa.
Złożoność i mnogość wiążących się z rodziną zagadnień pozwala interdyscyplinarnie wpisać je choćby w tematykę socjologii,
pedagogiki czy kulturoznawstwa. Szeroki zakres omawianej kategorii tworzy bowiem przesłanki do podejmowania aktywności badawczej zarówno na gruncie naukspołecznych, jak i humanistycznych. Refleksja nad rodziną mieści się zatem także we współczesnym nurcie badań nad bezpieczeństwem, uwzględniającym właściwą tej nauce wielowymiarowość. Celem niniejszego studium jest
wskazanie wielości powiązań między rodziną a bezpieczeństwem
oraz dowiedzenie zasadności namysłu nad ową relacją. Posłuży
temu metoda analizy teoretycznej, której poddane zostaną choćby
prace badawcze i monografie z zakresu bezpieczeństwa, socjologii,
a także stosunków międzynarodowych.W pierwszej części dociekań przybliżony zostanie proces poszerzania zakresu bezpieczeństwa, a więc wyłonienia się także tej przestrzeni nauk o bezpieczeństwie, która nader wyraźnie harmonizuje z problematyką rodziny. Kolejny krok obejmie spojrzenie na rodzinę z perspektywy
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bezpieczeństwa. Wokół zarysowania możliwych kierunków dla
badań nad omawianą relacją oscylować będzie natomiast trzecia
część niniejszego opracowania. Zakończona podsumowaniem refleksja pozwoli poddać tę tematykę pod dalsze rozważania.
Poszerzanie zakresu bezpieczeństwa
Zakres pojęcia „bezpieczeństwo” obejmuje rozmaity zespół
czynników, generując tym samym występowanie nie tylko trudności definicyjnych, lecz także wielości koncepcji badawczych. Jeszcze
kilka dekad temu aktywność naukowa z zakresu bezpieczeństwa
koncentrowała się na militarnej zdolności państwa do odparcia
agresji zbrojnej. Na przestrzeni ostatnich lat coraz częściej zaczęto
jednak zwracać uwagę na znaczenie wewnętrznego bezpieczeństwa państwa. Wydaje się, że przyczynkiem do owej reorientacji
były prace Barry’ego Buzana, brytyjskiego badacza stosunków
międzynarodowych, który u schyłku XX wieku analizował rodzaje
zagrożeń bezpieczeństwa w postzimnowojennym porządku. Wyróżnił on tym samym pięć zasadniczych dziedzin bezpieczeństwa
(wojskową, polityczną, społeczną, ekonomiczną i ekologiczną), inicjując jednocześnie przenoszenie akcentu z wojskowo-politycznej
płaszczyzny bezpieczeństwa na inne sfery1. Badacz zaproponował
ponadto, aby w rozważaniach nad bezpieczeństwem uwzględniać
nie tylko suwerenne państwa, lecz także niepaństwowe zbiorowości ludzkie. Wokół Buzana i współpracującego z nim wówczas w
Kopenhaskim Instytucie Badań nad Pokojem (COPRI) Olego
Wævera, skupiła się grupa uczonych reprezentujących tzw. szkołę
kopenhaską i charakterystyczny dla niej schemat badań konstruktywistycznych2. Jak pisze politolog Ryszard Zięba: „Zdaniem kon1 Zob. B. Buzan, O. Wæver, J. de Wilde, Security. A New Framework for Analysis,
Lynne Rienner Publishers, Boulder 1998; B. Buzan, People, States and Fear: The
National Security Problem in International Relations, Wheat sheaf Books Ltd., Brighton 1983; B. Buzan, People, States and Fear: An Agenda for International Security
Studies in the Post-Cold War Era, Homel Hempstead, Harvester-Wheat sheaf 1991;
B. Buzan, New Patterns of Global Security in the Twenty-First Century, „International Affairs”, Vol. 67, No. 3 (1991).
2 Por. J. Stańczyk, Istota współczesnego pojmowania bezpieczeństwa – zasadnicze tendencje, „Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego”, T. 5 (2010/2011), s. 28-30; R.
Zięba, Teoria bezpieczeństwa, w: Teorie i podejścia badawcze w nauce o stosunkach między-
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struktywistów, kluczem do zrozumienia bezpieczeństwa różnych
podmiotów jest uchwycenie jego subiektywnych aspektów (…) poprzez własne doświadczenie komunikacyjne pozwalające nam zrozumieć ich tożsamość, postrzegane zagrożenia oraz podejmowane
działania ochronne i pozytywnie kształtujące ich pewność”3. Zięba
wskazuje, że w konstruktywizmie wielką rolę przypisuje się czynnikom wyobrażeniowym, zaś samo bezpieczeństwo traktowane jest
jako konstrukt społeczny, czyli wytwór życia społecznego4.
Konsekwencją badań nad złożonością bezpieczeństwa w latach 90. XX wieku stały się sukcesywnie zgłaszane postulaty wyodrębnienia studiów nad bezpieczeństwem (ang. securitystudies) jako
autonomicznej przestrzeni badań. W Polsce nowy podział obszarów wiedzy, dziedzin nauki oraz sztuki, a także dyscyplin naukowych i artystycznych przyjęto w 2011 roku5. Pod nazwą „nauki o
bezpieczeństwie” ustanowiono dyscyplinę, w której szeroko rozwinęły się dwa kierunki kształcenia uniwersyteckiego – bezpieczeństwo wewnętrzne i bezpieczeństwo narodowe (obejmujące w
swej istocie kształcenie z zakresu bezpieczeństwa międzynarodowego). We współczesnym dyskursie publicznym odzwierciedlenie
znajduje ponadto zapoczątkowany pod koniec ubiegłego stulecia
proces przenoszenia akcentu z wojskowo-politycznej płaszczyzny
bezpieczeństwa na inne sfery. Wiele uwagi poświęca się często stosowanemu w typologiach bezpieczeństwa kryterium przedmiotowemu, pomocniczemu względem podziału podmiotowego. Kryterium przedmiotowe pozwala wyróżniać kolejne rodzaje bezpieczeństwa: polityczne, militarne, kulturowe, społeczne, ekologiczne,
ekonomiczne i inne. Okazuje się, że bezpieczeństwo, kojarzone
wcześniej głównie ze stosowaniem siły i przymusu, stale poszerza
swój zakres. W najogólniejszym znaczeniu stanowi ono „pewność
istnienia i przetrwania, stanu posiadania oraz funkcjonowania i
narodowych, red. R. Zięba, S. Bieleń, J. Zając, wyd. Wydział Dziennikarstwa i Nauk
Politycznych – Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2015, s. 97-98.
3 R. Zięba, Teoria bezpieczeństwa…, wyd. cyt., s. 98.
4 Por. tamże.
5 Zob. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 8 sierpnia
2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych, Dz. U. nr 179, poz. 1065.
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rozwoju podmiotu”6. Owa pewność nie wynika jednak wyłącznie z
braku zagrożeń, lecz powstaje także wskutek kreatywnej działalności danego podmiotu i jest zmienna w czasie (ma naturę procesu
społecznego)7.
Złożoność bezpieczeństwa generuje potrzebę podejścia interdyscyplinarnego. Politolog Stanisław Sulowski zwraca uwagę na
amorficzny i hybrydalny wymiar zjawisk oraz procesów tworzących przedmiot badań nauk o bezpieczeństwie, przekonując, że
„badania nad bezpieczeństwem w ramach jednej dyscypliny byłyby mało obiecujące”8. Dowodząc swoich racji, przytacza przykład
technicyzacji, jakiej ulega bezpieczeństwo9. Choć samo bezpieczeństwo może stanowićprzedmiot zainteresowania różnych dziedzin
wiedzy naukowej, wątpliwości budzi jednak dość nieskrępowane
przypisywanie rozległego zakresu przedmiotowego dyscyplinie
naukowej, jaką tworzą nauki o bezpieczeństwie. Samodzielną dyscyplinę naukową powinno cechować bowiem posiadanie wyraźnie
sprecyzowanego obszaru badawczego. Niezależnie od towarzyszących omawianej problematyce zastrzeżeń, współcześnie obserwować można rozwój wielowymiarowych badań nad bezpieczeństwem10. Katalog dziedzin bezpieczeństwa wskazanych przez Buzana wciąż uzupełniany jest kolejnymi płaszczyznami. Wydaje się,
że coraz szerszy zakres podmiotowy i przedmiotowy bezpieczeństwa generuje konieczność sięgania do dorobku innych nauk. Coraz większe znaczenie przypisuje się społeczeństwom, które traktowane są jako poziom pośredni między państwami a jednostkami.
R. Zięba, Teoria bezpieczeństwa…, wyd. cyt., s. 87.
Por. tamże, s. 88-90; W. Kitler, Transdyscyplinarność badań w naukach o bezpieczeństwie i w naukach o obronności, [w:] Metodologiczne i dydaktyczne aspekty bezpieczeństwa narodowego, red. W. Kitler, T. Kośmider, Difin, Warszawa 2015, s. 161164; S. Sulowski, O rozwoju badań i postulacie interdyscyplinarności w naukach o bezpieczeństwie, [w:] Tożsamość nauk o bezpieczeństwie, red. S. Sulowski, wyd. Adam
Marszałek, Toruń 2015, s. 20-23.
8 S. Sulowski, O rozwoju badań…, wyd. cyt., s. 36.
9 Por. tamże.
10 Zob. W. Kitler, Transdyscyplinarność badań…, wyd. cyt., s. 163; A. MrózJagiełło, A. Wolanin, Współzależność obszarów badań nauki o bezpieczeństwie i nauki o
obronności, „Obronność – Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej”, nr 2 (2012), s. 75-88.
6
7
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Wiele uwagi zaczęto poświęcać m.in. bezpieczeństwu kulturowemu i społecznemu, o czym przesądziła potrzeba „umacniania tożsamości kulturowych społeczeństw uczestniczących we współczesnych wielkich procesach międzynarodowych, takich jak integracje
czy globalizacja”11. Przestrzenią objętą aktywnością naukowobadawczą z zakresu bezpieczeństwa sukcesywnie staje się także
rodzina, której znaczenia w kształtowaniuładu społecznego dowiedzie kolejna część niniejszego opracowania.
Rodzina w ujęciu securitologicznym
Bezpieczeństwo, stabilność społeczna i trwałość więzi społecznych warunkowane są m.in. organizacją życia społecznego.
Sposób zachowania poszczególnych jednostek bądź zbiorowości,
wyznaczony przez prawo, moralność, obyczaje czy systemy światopoglądowe, determinuje istnienie ładu społecznego. Nieprawidłowości w tym zakresie mogą generować działania destrukcyjne,
konfliktowe, dezorganizujące życie danej społeczności. Tymczasem
podstawą wszelkich zbiorowości ludzkich wyższego rzędu jest rodzina. Jako podstawowy element każdej szerszej struktury społecznej tworzy ona fundament życia społecznego.Stanowi bowiem
pierwsze środowisko wychowawcze, którepozwala kształtować
postawy jednostek, wtłaczając je w ramy całego społeczeństwa.
Rodzina daje także sposobność formowania w kolejnych pokoleniach podejścia do dobra wspólnego, co ostatecznie dowodzi jej
znaczenia w tworzeniu bezpieczeństwa12.
W kręgu kultury zachodnioeuropejskiej i amerykańskiej rodzina jawi się jako źródło tożsamości, indywidualnych doświadczeń, „kolebka osobowości”13, w obrębie której wytwarzają się wieJ. Stańczyk, Istota współczesnego…, wyd. cyt., s. 19.
Wątek ten poruszyłam w jednym z wcześniejszych opracowań. Zob. M.
Zadorożna, Rodzina w dobie przemian. Z namysłu nad kryzysogenną przestrzenią
cywilizacji zachodniej, [w:] Współczesne zagrożenia naturalne i cywilizacyjne, red. J.
Zimny, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Katedra Pedagogiki Katolickiej, Stalowa Wola 2017, s. 600-618.
13 P. Sporek, Rodzina – przestrzeń aksjologicznego bezpieczeństwa. O aktach preferencji wartości w wyborach uczniów i studentów, [w:] Rodzina w lokalnych i globalnych
kontekstach bezpieczeństwa, red. I. Urych, C. Smuniewski, Wydawnictwo AON,
Warszawa 2015, s. 42.
11
12
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lorakie typy postaw. To w jej przestrzeni kształtują się podstawowe
normy postępowania jednostek. „Procesy przekazywania wiedzy i
sposobów jej pozyskiwania, wpajania wzorców zachowania oraz
zaznajamiania z systemem wartości współtworzą bowiem funkcję
socjalizacyjną rodziny, pozostając w bezpośrednim odniesieniu do
budowania tożsamości indywidualnej i społecznej”14. Sposób, w
jaki człowiek funkcjonuje w określonych rolach społecznych i normy, wedle których postępuje na co dzień, pozostają w ścisłym
związku z doświadczeniami z dzieciństwa. Wskutek oddziaływań
społeczno-kulturowych – wszystkiego, co otacza jednostkę i tworzy
środowisko jej życia – kształtuje się dana osobowość. Socjolog Marian Golka zauważa, że dla powstania harmonijnej osobowości
istotna jest zdolność odbierania sygnałów od otoczenia i dostrzegania siebie w zwierciadle, na które składają się reakcje innych15.
Zasadne wydaje się ponownie podkreślić, że jednostka poznaje i
uczy się relacji społecznych właśnie w rodzinie. Z życia rodzin zagorzale czerpią zatem społeczeństwa. Bliscy wprowadzają człowieka w świat społeczności lokalnej, narodu, państwa. Więzi rodzinne
będące prototypem relacji społecznych przybliżają z kolei ideę dobra wspólnego, kształtując tym samym tkankę życia społecznego i
determinując społeczną stabilność16. Pisząc o sile narodowej, Waldemar Kitler zwraca zresztą uwagę na znaczenie potencjału ludzkiego – tj. produktywną wartość ludzi – oraz społecznego, w ramach którego mieści się właśnie „wartość rodziny, społeczności
oraz różnorodność organizacji, które łączą społeczeństwo w jedną
całość”17.
Rodzina jako integralna część i podstawowa komórka organizmu społecznego współtworzy zatem wartość społeczeństwa, w
którym istnieje. Przekazywana w obrębie rodziny wiedza pozwala
dziecku zrozumieć system wartości preferowany w najbliższym
M. Zadorożna, Rodzina w dobie…, wyd. cyt., s. 606.
Por. M. Golka, Socjologia kultury, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2007, s. 101.
16 Por. A. Korcz, Bezpieczeństwo społeczne Rzeczypospolitej Polskiej, s. 30, URL:
http://adamkorcz.w.interiowo.pl/spol.pdf (dostęp: 03.06.2017).
17 W. Kitler, Bezpieczeństwo narodowe RP. Podstawowe kategorie, uwarunkowania,
system, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2011, s. 51.
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środowisku i kręgu kulturowym, zaś identyfikacja dziecka z rodzicami staje się kluczowym mechanizmem jego rozwoju moralnego18.
Samo postępowanie danej jednostki jest w dużym stopniu pochodną procesów wychowawczych. Wiele uwagi w tym zakresie badacze poświęcają idei warunkowania instrumentalnego19 – „(…) kiedy małe dziecko zachowuje się w sposób niepożądany społecznie,
czyli przejawia agresję, kłamie, kradnie czy oszukuje, za czynności
te, uznane za aspołeczne, jest karane przez rodziców lub inne osoby”20. Konsekwentne piętnowanie niestosownych postaw prowadzi do automatycznego wywoływania reakcji lęku. Jak wynika z
literatury przedmiotu, dewiacje powstające w okresie adolescentnym mogą wynikać właśnie z nieprawidłowości w procesach warunkowania21. Brak kar za przewinienia czy nieadekwatność sankcji do popełnionych czynów skutkują często lekceważeniem nakazów i samowolą.
Wpływ, jaki instytucja rodziny wywiera na ład społeczny i
bezpieczeństwo, pozostaje bezsporny, kiedy eksponowane są
przypisywane rodzinie funkcje. Jedną z nich jest zaspokajanie podstawowych potrzeb biologicznych i psychicznych, a także wsparcie
w sytuacjach trudnych, wpisujące się w szeroko rozumiane zapewnianie poczucia bezpieczeństwa i stabilizacji. Bliscy tworzą warunki pozwalające na zachowanie zdrowia fizycznego i psychicznego
członków rodziny oraz wspomaganie ich w sytuacjach zmniejszonej sprawności, co z kolei stanowi fundamenty bezpieczeństwa
społecznego. W kontekście przypisywanych rodzinom funkcji należy przypomnieć także dualizm bezpieczeństwa, jaki zarysował
się we współczesnym systemie międzynarodowym. Choć w przypadku państw sprowadza się on do ochrony suwerenności, w
przypadku grup społecznych odnosi się już do zachowania tożsa18 Por. H.A. Kretek, Teorie i stadia rozwoju moralnego dzieci i młodzieży, „Nauczyciel i Szkoła”, T. 1(51), 2012, s. 60; I. Urych, Rodzina i jej funkcje. Studium socjologiczno-pedagogiczne, [w:] Rodzina w lokalnych..., wyd. cyt., s. 157-160.
19 Zob. K. Loranty, Doświadczenie gatunku i doświadczenie indywidualne jako determinanty zachowań człowieka, [w:] Psychospołeczne uwarunkowania zachowań jednostek i grup społecznych w sytuacjach zagrożeń. Wybrane problemy, red. K. Loranty,
Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2010, s. 27-30.
20 H.A. Kretek, Teorie i stadia…, wyd. cyt., s. 61.
21 Por. tamże, s. 61-62.
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mości22. Tym bardziej zasadne wydaje się podkreślić zachodzący w
obrębie rodzin proces przekazywania nowym pokoleniom dziedzictwa kulturowego. Zaznajamianie dziecka z elementarnymi
wartościami kulturowymi rozpoczyna się w najwcześniejszym
okresie jego życia, przebiegając zarówno w sferze psychicznouczuciowej, jak i społeczno-kulturowej23. Rodzina może stać się
ponadto przestrzenią ewokowania patriotyzmu, troski o dobro
wspólne, o naród, a także służby na rzecz pokoju. Jakość i kultura
życia rodzinnego determinują bowiem zaangażowanie kolejnych
pokoleń w kształtowanie nowej rzeczywistości społecznej, której
pożądanym elementem jest wszakże dbałość o ład społeczny.
Perspektywy badań nad rodziną i bezpieczeństwem
Wspomniany w pierwszej części studium współcześnie rozwijany nurt wielowymiarowych badań nad bezpieczeństwem generuje konieczność sięgania do dorobku innych nauk. Refleksja nad
bezpieczeństwem i rodziną ukazuje mnogość powiązań łączących
obie kategorie, zaś ich korelacja staje się przedmiotem wielodyscyplinarnej aktywności naukowej. Choć dominujące są w tym zakresie ujęcia socjologiczne, pedagogiczne i filozoficzne, nie brakuje
także analiz psychologicznych, teologicznych, prawnych czy literaturoznawczych24. Dyskurs o rodzinie prowadzony na gruncie nauk
o bezpieczeństwie coraz częściej podejmowany jest natomiast w
ramach rozważańnad bezpieczeństwem społecznym. Wykorzystywanie potencjału, jaki niesie za sobą rodzina, jawi się obecnie
jako warunek budowania zarówno jednostkowego, jak i wspólnotowego dobrostanu oraz wzmacniania kapitału społecznego.
Wydaje się, że przyszłość badań nad rodziną i bezpieczeństwem uwarunkowana będzie wyzwaniami towarzyszącymi wciąż
ewoluującej rzeczywistości społecznej. Percepcja rodziny, kojarzonej dotąd z pokrewieństwem o podłożu biologicznym i zamieszkiPor. J. Stańczyk, Istota współczesnego…, wyd. cyt., s. 19.
Por. I. Urych, Rodzina i jej funkcje…, wyd. cyt., s. 165.
24 Jako przykład zawierających różne perspektywy badawcze opracowań z
zakresu rodziny i bezpieczeństwa wymienić należy przywoływaną już w niniejszym studium monografię: I. Urych, C. Smuniewski (red.), Rodzina w lokalnych i
globalnych kontekstach bezpieczeństwa, Wydawnictwo AON, Warszawa 2015.
22
23
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waniem we wspólnym gospodarstwie domowym, zmienia się wraz
z przemianami cywilizacyjnymi, jakim ulegają wzory życia familijnego25. W znacznym stopniu zaburzony został już układ klanów
wielopokoleniowych czy wielodzietnych, a decyzje małżeńskie i
prokreacyjne są nieustannie opóźniane. Jak pisze Zofia Szarota z
Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w
Krakowie: „Dyktowany normą obyczajową historyczny wzorzec
rodziny opartej na patriarchacie konkuruje z chęcią do przejmowania egalitarnego, partnerskiego modelu ról rodzinnych, który z kolei bywa wypierany przez konsumpcyjny i liberalny w seksualnej
sferze styl życia”26. Choć życie rodzinne powinno ograniczać zakres występowania dysfunkcji społecznych, niejednokrotnie dom
rodzinny przeobraża się w miejsce napięć i konfliktów, co może
implikować postawy aspołeczne czy nieprzystosowane. Kryzys
rodziny bywa postrzegany jako symptom załamania moralności,
wpisując się w szereg dolegliwości współczesnego świata. Destrukcyjny potencjał dysfunkcjonalnych rodzin i związki życia rodzinnego ze stabilnością społeczną przesądzają zatem o nieodzowności
namysłu nad ową problematyką.
W rozważaniach nad rodziną i bezpieczeństwem należy mieć
na uwadze także inne czynniki warunkujące zachowanie jednostki,
jak choćby traumatyczne przeżycia, wskutek których dochodzi do
gruntownych zmian postaw. Jak pisał socjolog Norbert Elias:
„Człowiek jest istotą niezwykle plastyczną i zmienną; zmiany, jakim ulega zachowanie ludzi (…) są przykładem tej plastyczności
(…)”27. Choć życie rodzinne istotnie oddziałuje na postawy przybierane przez daną osobę, nie przesądza ono o jej postępowaniu. W
kręgu kultury zachodnioeuropejskiej i amerykańskiej osobowości
coraz częściej tworzone są w środowisku pośrednim i sztucznym.
25 Zob. B. Szacka, Wprowadzenie do socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa
2008, s. 378-379; M. Ruchlicki, Podstawy bezpieczeństwa społecznego państwa, [w:]
Podstawy bezpieczeństwa współczesnego państwa (podmiotu). Implikacje, red. J. Pawłowski, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2015, s. 326-328.
26 Z. Szarota, Asystent rodziny: między interwencjonizmem państwa a spolegliwym
opiekuństwem – konteksty edukacyjne, „Edukacja: studia, badania, innowacje”, nr 4
(2011), s. 57.
27 N. Elias, O procesie cywilizacji. Analizy socjo- i psychogenetyczne, przeł. T. Zabłudowski, K. Markiewicz, WydawnictwoW.A.B., Warszawa 2011, s. 538.
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Przykładem jest naśladowanie przez dzieci i młodzież znanych z
telewizji postaci fikcyjnych lub realnych, lecz upozorowanych
przez kulturę masową. Choć kształtowanie osobowości poprzez
kulturowe oddziaływania spoza realnego środowiska jednostki nie
jest niczym nowym, obecnie zjawisko to przybiera niewspółmiernie
większą skalę28. Warto w tym miejscu przywołać także koncepcję
społecznego uczenia się agresji Alberta Bandury. Poza nadrzędnym
wpływem środowiska na jednostkę, teoria ta zakłada mimetyczny
charakter przemocy. Jeśli socjalizowaniu danego dziecka towarzyszy agresja, istnieje duże prawdopodobieństwo, że w życiu dorosłym będzie ono przejawiało agresywne wzorce zachowań. Nie
tylko koncepcja Bandury, lecz także badania psychologa Erika H.
Eriksona zdają się potwierdzać, że najbardziej skłonna do mimetycznej przemocy jest pozbawiona jeszcze wyraźnej autoidentyfikacji i znajdująca się na etapie formowania tożsamości młodzież29.
Złożoność motywów iokoliczności towarzyszących podejmowaniu
działań niemoralnych czy destrukcyjnych domaga się badania ich
możliwie najszerszego kontekstu, w którym doświadczenia z życia
rodzinnego będą wyłącznie jednym z elementów.
Zakończenie
Stopniowe przenoszenie akcentu z wojskowo-politycznej
płaszczyzny bezpieczeństwa na inne sfery doprowadziło do wyłonienia się takiej przestrzeni nauk o bezpieczeństwie, która nader
wyraźnie harmonizuje z problematyką rodziny. Celem niniejszego
opracowania było wskazanie wielości powiązań między rodziną a
bezpieczeństwem oraz dowiedzenie zasadności namysłu nad ową
relacją. Podjęta analiza pozwoliła wykazać, że wykorzystywanie
potencjału, jaki niesie za sobą rodzina, staje się warunkiem budowania jednostkowego i wspólnotowego dobrostanu. Rodzina daje
bowiem sposobność do formowania postaw patriotyzmu, troski o
dobro wspólne i naród, zaś jakość oraz kultura życia rodzinnego
determinują zaangażowanie kolejnych pokoleń w kształtowanie
Por. M. Golka, Socjologia…, wyd. cyt., s. 102.
Zob. K. Loranty, Zachowania antyspołeczne, [w:] Psychospołeczne uwarunkowania…, wyd. cyt., s. 56-57; E.H. Erikson, Tożsamość a cykl życia, przeł. M. Żywicki,
Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2004, s. 87-90.
28
29
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ładu społecznego. Dysfunkcje w obrębie rodziny mogą natomiast
implikować postawy aspołeczne czy nieprzystosowane, co przesądza o nieodzowności badań nad rodziną i bezpieczeństwem oraz
prowokuje do poddania owej korelacji pod dalsze rozważania.
Streszczenie:
Celem artykułu jest wskazanie wielości powiązań między rodziną a bezpieczeństwem oraz dowiedzenie zasadności namysłu
nad ową relacją. Podjęta analiza pozwala wykazać, że jakość życia
rodzinnego determinuje zaangażowanie kolejnych pokoleń w
kształtowanie ładu społecznego. Rodzina daje bowiem sposobność
do formowania postaw patriotyzmu, troski o dobro wspólne, o naród. Dysfunkcje w obrębie rodziny mogą natomiast implikować
postawy aspołeczne czy nieprzystosowane, co przesądza o nieodzowności badań nad rodziną i bezpieczeństwem oraz prowokuje
do poddania owej korelacji pod dalsze rozważania.
Słowa kluczowe: rodzina i bezpieczeństwo, nauki o bezpieczeństwie, socjalizacja, ład społeczny
Abstract:
‘Family in Shaping the Social Order. FamiliologicalDimension of
Thinkingabout Security’
The purpose of the articleis to indicate the multiplicity of connectionsbetweenthe family and thesecurity and to prove the needto
reflect onthisrelationship. The analysisshowesthat the quality of
family life determines theinvolvement of successivegenerations in
shaping the social order. The family givesanopportunity to shape
the attitudes of patriotism, the care for the commongood and the
nation. Dysfunctionswithin the family mayimplyantisocialor nonadaptedattitudes, whichdetermines the indispensability of thoughtoverfamily and security, and provokesfurtherconsideration.
Keywords: family and security, securitystudies, socialization,
social order
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VÝZNAM SOCIÁLNEJ PRÁCE A KOMPETENCIE
SOCIÁLNEHO PRACOVNÍKA PRI RIEŠENÍ SOCIÁLNEJ
SITUÁCIE S NEZAMESTNANÝM ČLENOM
Úvod
V súčasnej dobe môžeme konštatovať, že existuje veľa ľudí,
ktorí sa nachádzajú v ťažkej životnej situácii, kedy mnoho z nich
zato a kvôli nepochopeniu sa ocitli v ťažkej životnej situácii. Mnoho
z takýchto ľudí potrebuje dostať rôzne formy pomoci, ako napríklad potravinovú pomoc, psychickú pomoc, finančnú pomoc a pod.
A samozrejme existuje mnoho ľudí, čo chcú mať riešenie pre takéto
problémy, ktoré ich postihli, aj napriek tomu, že už dostali istú
pomoc napríklad od organizácie alebo od iných ľudí, ktorí pomáhajú človeku v núdzi, tak potrebujú aj naďalej istú pomoc. V tejto
súvislosti môžeme použiť aj jedno čínske príslovie, ktoré znie
nasledovne: ,,Ak dáte človeku jednu rybu, tak ten človek bude jesť
iba raz. Ale ak naučíte človeka chytať ryby, tak ten človek bude jesť
celý život.“ Je isté, že toto príslovie môžeme vkladať aj do sociálnej
práce, ktorá predstavuje profesionálnu odbornú činnosť, zameranú
na pomoc ľuďom v nepriaznivých sociálnych situáciách. Môžeme
to definovať ako proces stretnutia sa s ľuďmi, ktorí čelia rôznym
problémom, a zároveň aj podpora pre zmeny, ktoré nastanú v ich
vlastných životných situáciách. Ústredná úloha, vrátane sociálnych
pracovníkov, spočíva v registri na podporu ohrozeným ľuďom
realizovať svoje vlastné techniky a stratégie pre riešenie problémov, ktorým čelia.
Sociálna práca a jej ciele
Sociálna práca sa zaoberá riešením rozmanitých problémov
jednotlivcov, skupín a komunít a môžeme konštatovať, že každý z
týchto problémov v sebe obsahuje morálnu dimenziu.
Podľa Matoušeka (2003, s. 213) je sociálna práca ,,spoločenská
vedná disciplína i oblasť praktickej činnosti, ktorej cieľom je odhaľovanie, vysvetľovanie, zmierňovanie a riešenie sociálnych probl655

émov“. Zároveň ako uvádza Žilová, (2005), sociálna práca je profesionálna aktivita, ktorá umožňuje jednotlivcovi, skupinám a komunitám identifikovať, riešiť, eliminovať, alebo aspoň zmierniť osobné, skupinové, komunitné sociálne negatívne vplyvy prostredia,
alebo negatívne problémy. Je to špecifická činnosť, ktorá smeruje k
zlepšovaniu vzájomného prispôsobovania jednotlivca, skupín a
sociálneho prostredia, v ktorom žijú a k rozvíjaniu vlastnej zodpovednosti a sebaúcty, s využitím schopností jednotlivcov, osobných zdrojov a zdrojov poskytovaných spoločnosťou. Je poskytovaná bez ohľadu na pohlavie, vek, sexuálnu orientáciu, zdravotné postihnutie, rasu, vierovyznanie, kultúru, prípadne iné odlišnosti jednotlivca, skupiny či komunity.
Pojem „sociálny“ rozumieme ako „spoločenský“, týkajúci sa
spoločnosti, životnej úrovne a životných podmienok. Vyjadruje
životné istoty, vyjadruje pomoc a pod., preto môžeme konštatovať,
že sociálna práca je činnosť, ktorá upravuje problémy jednotlivcov,
rodín, skupín a komunít, vznikajúce z konfliktov potrieb jednotlivcov alebo spoločenských inštitúcií. Sociálnu prácu môžeme vnímať
aj ako nástroj sociálnej starostlivosti o človeka.
Sociálna práca je praktická činnosť, ktorá každodenne pomáha človeku v núdzi. Cieľom sociálnej práce je zlepšenie kvality
života človeka. Predstavuje činnosť v prospech klientov, podporuje
schopnosť klienta riešiť svoju problémovú situáciu. Levická (2002)
konštatuje, že cieľom sociálnej práce je aj objavovať, poukazovať a
rozvíjať na maximálne možnú mieru potenciál jednotlivca, skupiny
či spoločnosti. Mydlíková (2004, s. 19) uvádza, že cieľom sociálnej
práce je zvýšiť kvalitu života človeka, ktorý sa ocitá v hmotnej alebo sociálnej núdzi.
Sociálny pracovník
Môžeme napísať, že za sociálneho pracovníka v širokom
zmysle slova považujeme každého človeka, ktorý sa nejakým spôsobom usiluje slúžiť druhým ľuďom a poskytovať im rozmanité
služby na zmiernenie alebo odstránenie ich problémov a životných
ťažkostí. Môžeme napísať, že sociálny pracovník je ten, ktorý aplikuje čo hovorí sociálna práca. To znamená, že profesionálne pomáha ľudom v núdzi.
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Podľa Tokárovej (2002, s. 40) ,,sociálny pracovník je odborník,
ktorý sa zaoberá sociálnou pomocou jednotlivcom, skupine a komunite, ktorí sa dočasne alebo trvalo nachádzajú v problémovej sociálnej
situácii, ktorá si vyžaduje spoločenskú sociálnu intervenciu.“ Môžeme
chápať profesionalizáciu sociálnych pracovníkov ako proces nadobúdania konkrétnych profesionálnych znakov ktorými sú:
 osobné vlastnosti,
 zručnosti,
 vedomosti.
Tie znaky sú potrebné a nevyhnutné pre odborný a profesionálny výkon práce sociálneho pracovníka s konkrétnym klientom. Hudecová (1999) vo svojej knihe uvádza, že miera profesionality sociálnej práce závisí však aj na vlastnej iniciatíve sociálnych
pracovníkov a na ich ochote rozširovať si svoje odborné vedomosti
a zručnosti počas ich celého obdobia vykonávania tejto náročnej a
dôležitej profesie.
Kompetencie sociálneho pracovníka
Pojem kompetencie sociálneho pracovníka predstavujú súbor
správania, ktorým človek musí disponovať, aby svoju prácu vykonával kompetentne. Veľa autorov má na kompetencie sociálneho
pracovníka rozličné názory. Väčšina z nich považujú pojem kompetencia ako úzko spojené práve s kvalitným, dobrým, želateľným,
vynikajúcim alebo efektívnym výkonom.
Tie definície môžeme rozčleniť na základe ich orientácie do
troch základných kategórií, ktoré sú nasledovné::
Definície, ktoré sú orientované na pracovníka:
 Burgoyne (1998) uviedol, že pod pojmom kompetencia sa
ukrýva „schopnosť a ochota plniť pracovné úlohy“;
 Furnham (1990) uviedol, že pod pojmom kompetencie sa
rozumejú „základné schopnosti a spôsobilosti k dobrému výkonu
práce“;
 Roberts (1990) konštatoval, že ku kompetenciám patria
„všetky k práci sa vzťahujúce osobnostné rysy, vedomosti,
zručnosti a hodnoty, ktoré človeka podnecujú k tomu, aby robil
svoju prácu dobre“;
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 Mansfied (1999) uviedol, že ku kompetenciám nevyhnutne
patria „zásadné charakteristiky človeka, ktoré vedú k efektívnemu
alebo vynikajúcemu výkonu“.
Definície ktoré sú orientované na prácu
 Nordhauga, a Gronhauga (1994) vnímajú kompetencie ako
,,schopnosť vykonávať činnosti v zamestnaní. “
Multidimenzionálne definície
 Mlčák, Z. (2005) uviedol, že pod pojmom kompetencia
vníma „schopnosť aplikovať vedomosti a porozumenie, praktické a
kognitívne schopnosti k dosiahnutiu výkonu požadovaného
štandardom“.
Medzi kľúčové kompetencie patrí:
 „schopnosť komunikovať a kooperovať – schopnosť
vedome komunikovať a aktívne tvorivým spôsobom prispievať v
skupinových procesoch,
 riešiť problémy a kreativita – schopnosť poznávať
problémy a zodpovedajúcim spôsobom ich tvorivo riešiť,
 samostatnosť a výkonnosť – schopnosť samostatne
plánovať, realizovať a kontrolovať priebeh práce a jej výsledky,
 schopnosť prijať zodpovednosť – schopnosť prijať v
primeranom rámci spoluzodpovednosť,
 schopnosť premýšľať a učiť sa – schopnosť ďalej rozvíjať
proces vlastného učenia a myslieť v súvislostiach a systémovo,
 schopnosť zdôvodňovať a hodnotiť – schopnosť vecne
posudzovať a kriticky hodnotiť vlastné, spoločné a cudzie spôsoby
práce a výsledky.“ (Belz, Siegrist, 2001, s. 168)
Môžeme povedať, že cieľom sociálneho pracovníka je pomôcť
klientovi nájsť riešenie problémov, ktoré klienta postihli. Nájsť riešenie rôznych problémov vôbec nebude ľahké pre sociálneho pracovníka a preto sociálny pracovník musí disponovať zrelou osobnosťou, morálnym postojom, a okrem iného aj schopnosťou empatie.
A na druhej strane, môžeme povedať, že sociálny pracovník musí
dokázať aktívne počúvať a normálne vytvárať podmienky pre účinnú a otvorenú komunikáciu medzi jednotlivými klientmi, skupinami, komunitami. To môže motivovať klienta k spolupráci so sociálnymi pracovníkmi. Sociálny pracovník musí aj okrem iného zab-
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ezpečiť atmosféru dôvery, aby klient mohol spokojne vysvetľovať
svoje problémy, čo presne ho trápi a podobne.
Výhodou spolupráce s klientmi je to, že sociálny pracovník
môže získať prehľad o súčasných i potenciálnych klientoch, čo
znamená, že sociálny pracovník sa dokáže orientovať v potrebách a
možnostiach klienta a jeho rodiny, zbierať a spracovávať informácie z rôznych zdrojov a pod. Dôležité je, že sociálny pracovník
podporuje u klienta prebranie zodpovednosti za svoj život, vedie
ho k samostatnosti a poskytuje príležitosti, aby klient využil svoje
vlastné sily a schopnosti na prekonanie situácie, v ktorej sa nachádza. Sociálny pracovník pomáha klientovi rozpoznať jeho silné a
slabé stránky.
Podľa týchto uvedených kompetencii sociálnych pracovníkov
vidíme, že sociálni pracovnici môžu učiť klientov riešiť problémy, v
prípade, ak by sa znova ocitli v rovnakej situácii. Je veľmi dôležité,
aby sociálny pracovníci spolupracovali s klientmi. To znamená, aby
klient aktívne participoval na hľadaní riešenia svojich problémov.
Thal a Ebert, 2004 vo svojej knihe uviedol, že « Ak mi niečo povieš,
určite zabudnem. Ak mi niečo napíšeš, tak možno si spomeniem, ale ak
som na tom participoval, tak by som to určite pochopil.»
Sociálny pracovník vykonáva mnoho úloh, ale najdôležitejšie,
ktoré zabezpečuje Schavel, Oláh (2010) uvádzajú:
 zisťovanie príčin vzniku sociálnych problémov
 predchádzanie vzniku nepriaznivých udalostí
 podporovanie sociálneho spolunažívania
 pomáhanie pri prekonávaní spoločenských ťažkosti
 povzbudzovanie sociálneho klienta
 spolupracovanie s inými odborníkmi.
Sociálny pracovník a nezamestnaní klienti
Sociálny pracovník sa počas svojej kariéry stretáva s rôznymi
typmi klientov, ktorí potrebujú nájsť riešenie pre svoje problémy.
Môžeme povedať, že každé problémy sa riešia v závislosti od klientovej situácie. Sociálny pracovník sa môže stretnúť s dvoma odlišnými klientmi, ktorí majú ten istý problém, chcú ho riešiť a tak
podľa typu klienta musí sociálny pracovník hľadať pre každého
klienta iné riešenie. Je dôležité, aby sociálny pracovník mal pred659

stavu, ako má riešiť každý problém. Pri nezamestnaných klientoch
musí mať sociálny pracovník dostatok vedomostí o nezamestnanosti, aké formy nezamestnanosti existujú a k akej forme nezamestnanosti daný klient patrí.
Prístup orientovaný na úlohy vznikol priamo v sociálnej práci. Pojem „prístup orientovaný na problémy“ známy z minulosti sa
zakladal na tom, že úspech sa dá dosiahnuť rozložením problémovej situácie klienta, ktorý vnímal rad menších a väčších problémov
ako jeden nevyriešiteľný celok. Rozložením problémovej situácie
na jednotlivé časti problému sa stanú s podporou sociálneho pracovníka pre klienta reálne riešiteľné. (Matoušek, 2007).
Snaží sa poskytnúť systematický rámec pre zvládnutie rôznych praktických problémov. Efektivita prístupu spočíva v myšlienke, že malý úspech rozvíja sebadôveru a sebaúctu a tiež sa ľudia
viac angažujú v úlohách, ktoré si sami zvolili. Sociálny pracovník
pomáha klientovi rozhodnúť sa, aké úlohy chce naplniť. Základným predpokladom je samostatnosť klienta pri voľbe úlohy, pričom sa vychádza z axiómu, že nikto iný než klient by to neurobil
lepšie ako on sám.
Nezamestnanosť
Nezamestnanosť predstavuje jeden z najzávažnejších problémov, ktorý zasahuje skoro do všetkých stránok života nielen nezamestnaného jednotlivca, ale aj jeho blízkych a v konečnom dôsledku sa týka nielen tých, ktorí musia denne riešiť problémy v rámci
obmedzených možností svojho postavenia a ich blízkych, ale aj spoločnosť ako celok.
Nezamestnanosť je jednou z najvýznamnejších makroekonomických veličín. Ako sociálno-ekonomický jav sa v určitej miere
vyskytuje v každej ekonomike, sprevádza vždy vývoj trhového hospodárstva a je súčasne javom, ktorý prináša negatívne a sociálne
dôsledky. Nezamestnanosť možno označiť nielen za vážny ekonomický a sociálny problém, ale aj vážny politický problém. Nezamestnanosť je sociálno-ekonomický jav, ktorý kráča ruka v ruke s
infláciou, znižuje hrubý domáci produkt, klesajú dôchodky, dopyt,
zhoršuje sa využitie zdrojov. Vzniká vtedy, ak je na trhu práce skupina nezamestnaných, ktorí hľadajú prácu.
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Podľa Mayerovej (2002) nezamestnanosť je založená na tom,
že človek schopný práce je z možnosti pracovať v platenom zamestnaní vyradený, ale i na tom, že sa so svojím vyradením nespokojuje, a hľadá nové platené pracovné miesto, niekedy aj na čiastočný
úväzok .
Existujú klienti, ktorí majú prácu, ale nie sú spokojní s platom,
ktorý dostávajú od svojho zamestnávateľa, preto si väčšina z nich
začne hľadať novú prácu alebo ukončí svoj pracovný pomer aj keď
ešte nemá nové zamestnanie. Takáto situácia sa však nevyskytuje u
všetkých klientov.
Bernard , Coli (1989, s.153 ) pod pojmom nezamestnanosť uvádzajú ,,nedobrovoľné a dlhotrvajúce prerušenie práce z dôvodu
nemožnosti nájsť si prácu. Prerušenie práce znamená, že medzi
pracujúcim a zamestnávateľom bola prerušená pracovná zmluva.“
Sociálny pracovník sa môže stretávať s klientmi, ktorí boli spokojní so svojou prácou, ale zamestnávateľ ukončil ich pracovnú
zmluvu kvôli nejakému problému. Zamestnávateľ buď nebol spokojný, alebo bol iný problém, pre ktorý zamestnávateľ musel ukončiť pracovnú zmluvu. Z takejto situácie sú klienti často sklamaní,
žijú v strese, lebo sa zamýšľajú nad tým, či si nájdu podobnú prácu,
ktorú mali, či budú spokojní s platom a celkovo, či si zvyknú na
nové podmienky. Takýto klienti potrebujú pomoc od sociálneho
pracovníka, aby sa pri hľadaní novej práce nevzdávali.
Formy nezamestnanosť
Nezamestnanosť sa v trhovej ekonomike môže vyskytovať vo
viacerých formách:
 Frikčná nezamestnanosť – ktorá vzniká na základe životného
cyklu ľudí, ako dôsledok presunov ľudí medzi regiónmi, s
hľadaním lepšieho zamestnania a s absolventmi škôl, ktorí po
skončení štúdia hľadajú prvé zamestnanie. Táto forma
nezamestnanosti má väčšinou len krátkodobý charakter, nemá
výrazné negatívne dôsledky a viac menej je pre ekonomiku
prospešná. ( Jurečka, 2010)
 Štrukturálna nezamestnanosť – patrí do krátkodobej nezamestnanosti. Vzniká pri nesúlade medzi ponukou pracovníkov a
dopytom po nich. Tento nesúlad vzniká v dôsledku prebiehajúcich
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štrukturálnych zmien v ekonomike. Znamená to, že význam jedného odvetvia sa zvyšuje a iného odvetvia sa znižuje. Tieto ekonomické zmeny spočívajú v rozširovaní a úpadku priemyselných
odvetvi. Štrukturálna nezamestnanosť je v regiónoch odlišná a má
tendenciu v ekonomike pretrvávať dlhú dobu, lebo je zložité obsadiť voľné pracovné miesta s kvalifikačnými predpokladmi uchádzačov o zamestnanie. Z hľadiska dopadu na ekonomiku a sociálnu sféru je táto forma nezamestnanosti považovaná za najzávažnejšiu. ( Brožová, 2003)
 Cyklická nezamestnanosť - vzniká v dôsledku cyklického vývoja ekonomiky, počas ktorého sa striedajú obdobia rastu a rozmachu s obdobiami kríz a recesie. Krízy sprevádza znížená ekonomická aktivita podnikov, ktorá sa premieta do vzniku nezamestnanosti. (Mareš, 2002)
 Sezónna nezamestnanosť – je prechodná nezamestnanosť a
prejavuje sa pravidelnými výkyvmi počas celého roku. Vyskytuje
sa v odvetviach, ktoré sú ovplyvňované ročným obdobím (stavebníctvo, turizmus, poľnohospodárstvo) (Jurečka, 2010).
V niektorých knižných publikáciách sa môžeme stretnúť i s
ďalšími formami nezamestnanosti a to:
 Registrovaná nezamestnanosť - patria do nej všetci žiadatelia
o prácu, ktorí sú v evidencii úradov práce, sociálnych vecí a rodiny.
 Skrytá nezamestnanosť - ide o všetkých žiadateľov o prácu,
ktorí boli z rôznych príčin vyradení z evidencie uchádzačov o
zamestnanie.
 Opakovaná nezamestnanosť - patria sem všetci ľudia, ktorým
sa nepodarilo dlhodobo zamestnať (pracovný pomer uzatvorený na
dobu určitú) (Tomašovičová, 2007, s. 95-97).
Podľa dĺžky trvania môžeme nezamestnanosť rozdeliť:
 Nezamestnanosť v trvaní od 0 - 6 mesiacov sa označuje ako
krátkodobá (short-term),
 Nezamestnanosť v trvaní od 6 - 12 mesiacov sa označuje
ako strednodobá (median-term),
 Nezamestnanosť v trvaní 12 a viac mesiacov sa označuje
ako dlhodobá (long-term)“ (Rievajová, 2001, s. 92).
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Záver
V tomto článku môžeme konštatovať, že sociálny pracovník je
veľmi dôležitým nástrojom sociálnej práce, pretože práve on je
osobou, ktorá určuje väzby medzi ním a sociálnym klientom. Je tiež
hlavným činiteľom, od ktorého je závislá úspešnosť intervenčného
pôsobenia vo vzťahu ku klientovi.
Podľa Matouška (2005) obecnou úlohou sociálnej práce s
nezamestnanými je zníženie rizika sociálneho vylúčenia, k čomu
dochádza v rovine ekonomickej, sociálnej i psychickej. A práve
prístup orientovaný na úlohy sa zameriava na problémy, ktoré je
možno riešiť systematicky v spolupráci s odborníkom, a tým sa
vyhnúť riziku sociálneho vylúčenia. Problematika nezamestnanosti
je a s najväčšou pravdepodobnosťou ešte dlhé obdobie bude jednou
z najdiskutovanejších tém v rámci celosvetovej populácie.
Nezamestnanosť je nie len problém ekonomický, ale takisto
sociálny a problém kultúrny, ktorý má závažné dopady na jedinca
a zároveň celú spoločnosť. Práve z týchto dôvodov je veľmi zložité
a komplikované nájsť jednoznačné riešenie tohto javu, aby sme
dosiahli jeho elimináciu.
Abstrakt:
Téma nášho príspevku sa zaoberá problematikou týkajúcou sa
sociálneho pracovníka pri riešení sociálnej situácie s
nezamestnaným členom. Cieľom tohto článku je preukázať, že
sociálny pracovník je veľmi dôležitá osoba pri riešení sociálnych
problémov. Sociálni pracovníci pomáhajú ľuďom v núdzi. To môže
znamenať poskytovanie služieb priamo ľuďom, ktorí čelia
mnohým výzvam, napr. nezamestnanosti, alebo to môže znamenať
pracovať na zmene s cieľom zlepšiť sociálne podmienky.
Kľúčové slova: sociálny pracovník, nezamestnanosť, sociálna
práca.
Summary:
The topic of our article deals with the issue of a social worker
in solving the social situation with an unemployed member. The
aim of this article is to show that, social worker is a very important
person in solving social problems. Social workers help people in
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need. This may mean providing services directly to people who
face many challenges, Unemployment, or it may mean working on
change to improve social conditions.
Keywords: social worker, unemployment, social work.
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Adrian Poparda

STRAŻ GRANICZNA A INNE SŁUŻBY PODLEGŁE MSWIA
Wstęp
Rolę bezpieczeństwa jako jednej z podstawowej potrzeby
człowieka1 można można zauważyć już w momencie kształtowania
się pierwszych wspólnot ludzkich. Ludy łowiecko- zbierackie,
neolityczne plemiona i wspólnoty czy też pierwsze państwa (czy
organizacje państwowe) ewoluowały w kierunku wykształtowania
wyspecjalizowanych grup ludzi mających za zadanie zapewnianie
bezpieczeństwa, później egzekwowania prawa2. W różnych
epokach, na różnych poziomach uorganizowania społeczeństw
grupy takie przyjmowały rozmaite formy i nazwy. Posiadały
również różnego rodzaju kompetencje, często nierozdzielnie
związane z wojskowym początkowo charakterem wykonywanych
zadań. Podział pracy a w średniowieczu podział społeczeństwa na
stany (w tym rycerski), miało za zadanie zapewnienie tej
podstawowej ludzkiej potrzeby-bezpieczeństwa. Nowoczesny
podział bezpieczeństwa na wewnętrzne i zewnętrze wymusza
niejako podobny podział służb, inspekcji do działań w
wyspecjalizowanych obszarach działalności. Formacje mundurowe
kreują nowe środowisko bezpieczeństwa, ale i same są wytworem
różnego rodzaju zagrożeń współczesnego świata. Zagrożenia dla
współczesnej cywilizacji (antropogenicze i naturalne) wymagają
takiego podziału zadań, kompetencji aby przy zachowaniu
ekonomiki działań zrealizować cele jakimi są zachowanie
bezpieczeństwa i porządku publicznego zarówno w sferze
niematerialnego poczucia braku zagrożenia, jak i w sferze zagrożeń
fizycznych. Państwo tworzace swoje struktury, zwłaszcza
Por: A.H. Maslow, Motywacja i osobowość, wydaw. PWN, Warszawa 2006.
Por: K. Godłowski, J. Kozłowski, Historia starożytna ziem Polskich, wydaw.
PWN, Warszawa 1985; A. Kokowski, Starożytna Polska, wydaw. TRIO, Warszawa
2005; K. Koranyi, Powszechna historia państwa i prawa, T. 1: Starożytność, wydaw.
PWN Warszawa 1961; J. Wolski, Historia powszechna: starożytność, wydaw. PWN,
Warszawa 1994.
1
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administracji porządku publicznego czy obronności (wojska) staje
się samoistnie gwarantem i dłużnikiem społeczeństwa, które w
zamian za poniesione przez siebie wydatki (daniny, podatki,
świadczenia) oczekuje zapewnienia mu przez wyspecjalizowane
jednostki, grupy (instytucje państwowe) swojego stabilnego i
niezagrożonego istnienia. Jak podaje S. Sulowski, podstawowa
potrzeba bezpieczeństwa stała się jednym z fundamentów
powstania państwa jako takiego3. Niewątpliwie państwowe służby
dbające o porządek i bezpieczeństwo obywateli, egzekwujące
prawo stanowią część szeroko rozumianej administracji publicznej,
zapewniają organizację całego procesu zaspokajania społecznych
potrzeb
zbiorowych
związanych
miedzy
innymi
z
4
bezpieczeństwem .
Służby mundurowe to wciąż niezdefiniowane prawnie,
różnego rodzaju państwowe instytucje wykonujące różnego
rodzaju zadania dla zapewnienia bezpieczeństwa kraju. Swoje
uprawnienia, służby te wykonują w sposób przymusowy, będąc
niewątpliwie ramieniem władzy wykonawczej5 . Specyficzne
właściwości tych służb, ujęte w aktach prawnych w randze ustawy
które określają ich działalność, zakres uprawnień, właściwości
miejscowe i rzeczowe. Jak zatem można spróbować zdefiniować
służbę mundurową? Pierwszym kryterium będzie założenie, iż jest
to formacja państwowa. Kolejnym kryterium przyjętym na
potrzeby niniejszej pracy jest kryterium powszechności i
jednolitości formacji mundurowej. Trzecim elementem aby
formacja spełniała kryterium służby mundurowej będzie sam fakt
posiadania przez nią określonego wzorem, i tylko jej
przysługującego
umundurowania
służbowego.
Pojęcie
mundurowania należałoby jednak rozszerzyć o możliwość
3 S. Sulowski, O nowym paradygmacie bezpieczeństwa w erze globalizacji [w:] Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Wybrane zagadnienia, wydaw. Dom Wydawniczy
Elipsa, S. Sulowski, M. Brzeziński (red.), Warszawa 2009, s. 22; por. M. Liwo,
Status służb mundurowych i funkcjonariuszy w nich zatrudnionych, wydaw. LexisNexsis, Warszawa 2013 , s. 51 i nn.
4 Por.: A. Antoszewski, Administracja publiczna, [w:] Leksykon politologii, wydaw. Alta 2, Wrocław 1999, s.11.
5 Por: M. Liwo, Status służb, s. 11.
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posiadania znaków rozpoznawczych czy innych elementów
wyróżniających zgodnie z ceremoniałem przyjętym w wojsku dla
funkcjonariuszy danej formacji (takie kryterium służby
mundurowej byłby niezbędny do zakwalifikowania do tej kategorii
np. ABW czy innych formacji specjalnych). Czwartym element to
sposób nawiązywania stosunku służbowego (na podstawie
rozkazu personalnego) i szczególne wyłączenia funkcjonariuszy
czy żołnierzy spod większości przepisów Kodeksu Pracy
obowiązującego wszystkich innych obywateli Polski6. Próba
zastosowania dodatkowo kryterium podległości służb mundurowej
pod konkretny resort jest skazana na niepowadzenie. Przyjmując
bowiem wypomniane kryteria możemy mówić jako o służbach
mundurowych o: Służbie Więziennej, podległej Ministrowi
Sprawiedliwości, Straży Granicznej, Policji, Biurze Ochrony Rządu,
Państwowej Straży Pożarnej, podległych MSWiA, Siłach Zbrojnych
RP (w tym Żandarmerii Wojskowej) podległych Ministrowi
Obrony Narodowej i służbach specjalnych. Wydaje się niemal
pewne, że służbami mundurowymi należałoby nazwać wszystkie
formacje finansowane z budżetu państwa (lub pieniędzy
publicznych) wykonujące zadania związane z zapewnieniem lub
egzekwowaniem bezpieczeństwa.
Na koniec wysiłku ogólnego zdefiniowania czym są służby
mundurowe należałoby wspomnieć, że nie jest to próba w pełni
wyczerpująca ani precyzyjna. Można polemizować czy na przykład
formacje Obrony Cywilnej są służbą mundurową czy nie . Formacje
te tworzą na drodze rozporządzenia ministrowie ale również
wojewodowie, starostowie, wójtowie lub burmistrzowie gmin
,prezydenci miast, którzy tworzą takie formacje na drodze
zarządzenia7. Również formacje obrony cywilnej posiadają
szczególne obowiązki i zasady służby w swoich szeregach,
uwzględniające ustawowy cel swojego istnienia- ochronę ludności,
zakładów pracy, urządzeń, dóbr kultury, ratownictwa ludności

6 Tamże,

s.15.
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r o powszechnym obowiązku obrony RP
(Dz. U. 2016 poz 1534 z późn. zm) art. 138. Formacje obrony cywilnej mogą tworzyć także pracodawcy.
7
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oraz zwalczania zagrożeń naturalnych i cywilizacyjnych8.
Dodatkowo formacje obrony cywilnej posiadają własne
umundurowanie, którego wzór określają przepisy Rozporządzenia
Rady Ministrów w sprawie umundurowania osób odbywających
służbę w tejże formacji9. Na podobnych zasadach działają formacje
Ochotniczych Straży Pożarnych które są jedną z najliczniejszych
"służb" mundurowych. Stanowią one ochotnicze uzupełnienie i
nieocenioną pomoc w działaniach ratowniczych, gaśniczych,
poszukiwawczych i innych na poziomie lokalnym. Formacja ta
liczy około 700 tysięcy członków10.
Kolejnym problematycznym zagadnieniem jest zaliczenie
służb specjalnych RP czy innych formacji działających na różnych
polach (inspekcji, straży itd.) do służb mundurowych. Chociaż
geneza służb specjalnych sięga czasów Imperium Rzymskiego,
gdzie Agentes in rebus wykonywali różnego rodzaju trudne zlecenia
cesarzy. Agentes in rebus, niejednokrotnie określani po prostu jako
agentes, pojawili się prawdopodobnie za czasów panowania
cesarza Dioklecjana (284–305 r. n.e.) wywodząc się z rzymskiej
wojskowej
poczty
kurierskiej
nazywanych
frumentarii
przemierzającej rozległe połacie od Albionu po Mezopotamię11.
Wydaje się, że „intuicyjne” czy też potoczne rozumienie
pojęcia służb mundurowych może być nieprecyzyjne i
niedokładne. Ze względu na jasne kryteria które ujednoliciłyby
pojęcie „służby mundurowej” należałoby przyjąć podział na:
1) Formacje uzbrojone i umundurowane, państwowe, takie jak
Wojsko, Policja, Biuro Ochrony Rządu, Straż Graniczna, Służba
Więzienna,
8 Tamże,

art. 137; art. 139.
Rozporządzanie Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2005 r. W sprawie
umundurowania osób odbywających służbę w obronie cywilnej (Dz. U.
2005.84.722).
10 K. Olchawa, Początek autorytetu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, [w:]
Autorytet. Wzwania-Oczekiwania-Zadania, J. Zimny (red.), wydaw. Katedra Pedagogiki Katolickiej KUL, Stalowa Wola 2016, s. 138-139.
11 A. Ddymowski, Agentes in rebus. Antyczny rodowód współczesnych służb specjalnych, [w:] Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego nr 8 (5) 2013, źródło: file:///C:/Documents%20and%20Settings/Admin/Moje%20dokumenty/Downl
oads/Agentes_in_rebus%20(1).pdf, dostęp z dnia 02.05.2017 r.
9
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2) Formacje umundurowane, państwowe, Państwowa Straż
Pożarna, Inspekcja Transportu Drogowego,
3)
Służby
specjalne
RP:
Agencja
Bezpieczeństwa
Wewnętrznego,
Służba
Wywiadu
Wojskowego,
Służba
Kontrwywiadu Wojskowego, Agencja Wywiadu, Centralne Biuro
Antykorupcyjne
4) Inne formacje umundurowane, państwowe, (straże i
inspekcje)
5) Straże Gminne i Miejskie, samorządowe,
6) Pozostałe umundurowane formacje różnorodnego
przeznaczenia.
Nie mogąc precyzyjnie zdefiniować samej istoty służb
mundurowych jak wskazano wyżej, należało by zejść do poziomu
semantycznego. Słownik języka polskiego definiuje „służbę” jako
:pracę na rzecz jakiejś wspólnoty, wykonywaną z poświęceniem12.
Niniejszy artykuł przedstawia zarys zagadnienia Straży
Granicznej na tle pozostałych służb podległych Ministerstwu
Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Resort spraw wewnętrznych istniał pod wieloma nazwami i
przechodził różnego rodzaju przekształcenia związane z
rozdziałem kompetencji władzy państwowej. W okresie po upadku
komunizmu w końcu lat osiemdziesiątych XX wieku, resort spraw
wewnętrznych przechodził jak i cała Polska liczne zmiany
organizacyjne i ustrojowe. W skład resortu wchodzą liczne służby o
odmiennym rodowodzie i historii, przeznaczone jednak do
zwalczania zagrożeń wewnętrznych państwa.
W obecnym kształcie MSWiA istnieje od 20 listopada 2015 r.
na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie utworzenia
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Do zadań
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji należy kierowanie
następującymi działami administracji rządowej:
-administracja publiczna;
http://sjp.pwn.pl/szukaj/s%C5%82u%C5%BCba%20.html, dostęp z dnia
01.05.2017 r., definicja ta stanowi jedną z kilku eksplanacji pojęcia podaną na
ww. stronie internetowej.
12
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-sprawy wewnętrzne;
-wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne13.
Według wyżej wymienionego Rozporządzenia Rady
Ministrów, organami podległymi Ministrowi MSWiA lub przez
niego nadzorowanymi są:
-Dyrektor Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych;
-Komendant Główny Policji;
-Komendant Główny Straży Granicznej;
-Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej;
-Szef Obrony Cywilnej Kraju, -Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców14. Również Szef Biura Ochrony Rządu podlega ministrowi
właściwemu do spraw wewnętrznych15 .
Policja - zapewnienie ładu i porzadku publicznego
Ustawodawca utworzył Policję jako umundurowaną i uzbrojoną formację służącą społeczeństwu i przeznaczoną do ochrony
bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego16. Genezy policji można doszukiwać się już w
starożytności. W nowożytnym ujeciu "policja" ujmowana była w
szerokim pojęciu znaczeniowym. Termin ten określał sprawy porządku, bezpieczeństwa ale też w szerszym ujęciu całą administrację państwową stając się jej synonimem17. W Polsce zręby Policji
zaczęły powsatawać już w początkowym okresie Wielkiej Wojny i
zwizane są z potrzebą zapewniania bezpieczeństwa obywatelom

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r.w
sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. 2015 poz. 1897).
14 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw
Wewnętrznych Administracji.
15 Ustawa z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (Dz. U. 2001 Nr 27
poz. 298 z późn. zm).
16 Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U.1990 nr 30 poz. 179 z późn.
zm.), art. 1.
17 M. Liwo, Status służb.., s. 30-31.
13
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Zagłębia przez Komendę Straży Obywatelskich Zagłębia18. Pomijając aspekt historyczny, współczesna polska policja bieże swój ustawowy początek w akcie powołującym do istnienia tę formację czyli
w Ustawie o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r. (Dz. U. 1990 nr 30 poz.
179). Przekształcenie Policji z wcześniej istniejących struktur i dorobku Milicji Obywatelskiej nie było zadaniem łatwym. Formacja ta
ewoluuje i specjalizuje się będąc głównym narzędziem państwa w
utrzymywaniu porządku prawnego, ściganiu sprawców przestępstw i wykroczeń oraz działań o charakterze prewencyjnym i
zapobiegawczym.
Do głównych zadań Policji wymienionych w ustawie należy:
ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi
zamachami naruszającymi te dobra; ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zapewnienie spokoju w miejscach publicznych oraz w środkach publicznego transportu i komunikacji
publicznej, w ruchu drogowym i na wodach przeznaczonych do
powszechnego korzystania; inicjowanie i organizowanie działań
mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami
społecznymi; prowadzenie działań kontrterrorystycznych; wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców; nadzór nad specjalistycznymi uzbrojonymi formacjami ochronnymi w
zakresie określonym w odrębnych przepisach; kontrola przestrzegania przepisów porządkowych i administracyjnych związanych z
działalnością publiczną lub obowiązujących w miejscach publicznych; współdziałanie z policjami innych państw oraz ich organizacjami międzynarodowymi, a także z organami i instytucjami Unii
Europejskiej na podstawie umów i porozumień międzynarodowych oraz odrębnych przepisów; gromadzenie, przetwarzanie i
przekazywanie informacji kryminalnych; prowadzenie zbiorów
danych zawierających informacje gromadzone przez uprawnione
S. Grabowski, Zarys historii polskiej policji, [w:] 85 lat polskiej policji, G. Kędzierska (red.), wydaw. Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Szczytno 2004. Więcej na temat historii Policji można znaleźć na stornie KGP:
http://www.info.policja.pl/inf/historia/policja-w-iii-rp/policja-w-iiirzeczypo/67621,Policja-w-III-Rzeczypospolitej-19902010.html.
18
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organy o odciskach linii papilarnych osób, niezidentyfikowanych
śladach linii papilarnych z miejsc przestępstw oraz o wynikach
analizy kwasu deoksyrybonukleinowego (DNA)19.
Komendant Główny Policji jest Centralnym organem administracji rządowej, właściwym w sprawach ochrony bezpieczeństwa
ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego20,
Policja składa się z następujących rodzajów służb: kryminalnej, śledczej, prewencyjnej oraz wspomagającej działalność Policji
w zakresie organizacyjnym, logistycznym i technicznym. W skład
Policji wchodzi też Policja Sądowa21.
Policja jest ze względu na rodzaj i ilość stawianych przed nią
zadań jest formacją liczną: zatrudnia 98775 funkcjonariuszy, 25091
pracowników cywilnych22
Państwowa Straż Pożarna- zwalczanie zagrożeń naturalnych
i cywilizacyjnych
Straż pożarna jest jedną z zawodową, umundurowaną i wyposażoną w specjalistyczny sprzęt formację, przeznaczoną do walki
z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami. Formacje przeciwpożarowe mają bogatą i długą historię
sięgającą czasów Imperium Rzymskiego. Do podstawowych zadań
ustawowych Państwowej Straży Pożarnej należy: rozpoznawanie
zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń; organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk
żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń; wykonywanie
pomocniczych specjalistycznych czynności ratowniczych w czasie
klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń przez inne służby ratownicze; kształcenie kadr dla potrzeb Państwowej
Straży Pożarnej i innych jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz
powszechnego systemu ochrony ludności; nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych; prowadzenie prac naukoUstawa o Policji, art. 1.
Tamże, art. 5.
21 Tamże, art. 4.
22 Stan etatowy na dzień 1.01.2015 r., źródło:
http://www.info.policja.pl/inf/organizacja/stan-zatrudnienia/96946,Stanzatrudnienia-na-dzien-1-stycznia-2015-r.html, dostęp z dnia 05.05.2017 r.
19
20
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wo-badawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz
ochrony ludności; współpraca z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie niezbędnym do realizacji jego
zadań ustawowych; współdziałanie ze strażami pożarnymi i służbami ratowniczymi innych państw oraz ich organizacjami międzynarodowymi na podstawie wiążących Rzeczpospolitą Polską
umów międzynarodowych oraz odrębnych przepisów; realizacja
innych zadań wynikających z wiążących Rzeczpospolitą Polską
umów międzynarodowych na zasadach i w zakresie w nich określonych23. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej jest
centralnym organem administracji rządowej w sprawach organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz ochrony przeciwpożarowej.
Biuro Ochrony Rządu- ochrona najważniejszych osób w
państwie
Działania tej formacji reguluje przede wszystkim ustawa z dnia
16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu. Jak już wspomniano wyżej,
formacja podlega ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.
Biuro Ochrony Rządu utworzono jako jednolitą, umundurowaną,
uzbrojoną formację, (skrót ustawowy „BOR”), wykonującą zadania z
zakresu ochrony osób, obiektów i urządzeń24 .
Obecnie zadaniem Biura Ochrony Rządu jest przede wszystkim ochrona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałka Sejmu, Marszałka Senatu, Prezesa Rady Ministrów, wiceprezesa Rady
Ministrów, ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz ministra właściwego do spraw zagranicznych; ochrona innych osób ze
względu na dobro państwa; ochrona byłych prezydentów Rzeczypospolitej Polskiej ; ochrona delegacji państw obcych przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; ochrona polskich
przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych oraz
przedstawicielstw przy organizacjach międzynarodowych poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej; ochrona obiektów i urządzeń
o szczególnym znaczeniu oraz zapewnienie ich funkcjonowania;
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U.
1991 nr 88 poz. 400 z późn. zm.), art. 1.
24 Ustawa o Biurze..., art. 1.
23
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prowadzenie rozpoznania pirotechniczno-radiologicznego obiektów Sejmu i Senatu; ochrona obiektów służących Prezydentowi
Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesowi Rady Ministrów, ministrowi
właściwemu do spraw wewnętrznych oraz ministrowi właściwemu
do spraw zagranicznych25.
Straż Graniczna- ochrona granicy państwowej i zwalcznie
nieleglanej migracji
Ochrona terytorium wpisuje się w biologię i naturę większości storzeń żyjących na ziemi. Poprzez ochronę terytorium chroni
się własne zasoby, i tworzy się przestrzeń dla własnej sfery spokoju
i bezpieczeństwa.
Genezy formacji broniących granic można upatrywać już w
czasach starożytnego Rzymu, gdzie utworzono specjalne oddziały
zwane limitanei (limes- łac. granica). W czasach I Rzeczypospolitej
brakowało wyspecjalizowanych jednostek mających strzec granicy
rozległego państwa. Ochroną poszczególnych odcinków zajmowali
się miejscowi możnowładcy, posiadacze miast, grodów czy zamków. Obrona przed najazdem stawała się często wspólnym wysiłkiem całej ludności stanowiącej wspólnotę na danym obszarze. Sięgając dalej w przeszłość, na ziemiach dzisiejszej Polski budowano
liczne założenia obronne, warownie i punkty obronne stanowiące
oparcie dla miejscowej ludności w czasach zagrożenia. Przykładem
takiego wysiłku obronnego może być cała sieć grodów (rodowodem sięgających nawet ponad 1000 lat p.n.e) w Dolinie Dunajca,
gdzie w czasach starożytnych Myken powstało jedno z nielicznych,
tak daleko wysuniętych na północ Europy grodzisko z kamiennymi
murami26. W późniejszych epokach sprawa ochrony granic przed
najazdami stawała się nie mniej istotna. Wracając do polskich formacji granicznych należy wspomnieć o Straży Skarbowej, Straży
Gospodarczo- Wojskowej, Baonach Etapowych, Kordonach Granicznych, Strzelcach Granicznych, Baonach Wartowniczych, WojTamże, art. 1.
Zob. M. Cabalska, Hillfort and fortified settlement of lusatian culture in Maszkowice, voivodship of Nowy Sącz, Archaeologia Polona, tom. 18, Wrocław- WarszawaKraków- Gdańsk, s. 107-136. Nowsze wyniki badań nad wspomnianym wyżej
stanowiskiem w Maszkowicach przedstawił ostatnio M. Przybyła.
25
26
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skowej Straży Granicznej, Korpusie Ochrony Pogranicza27. Wczasach II RP zachodnią granicę Polski ochraniała Straż Graniczna28 a
na niespokojnym wschodzie Korpus Ochrony Pogranicza. Obecna
formacja zastąpiła funkcjonujące od 1945 r. Wojska Ochrony Pogranicza, stając się służbą typu policyjnego. Do zadań Straży Granicznej należy między innymi: ochrona granicy państwowej na lądzie i morzu; organizowanie i dokonywanie kontroli ruchu granicznego; zapobieganie i przeciwdziałanie nielegalnej migracji poprzez: 1. kontrolę przestrzegania przepisów dotyczących wjazdu
cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i pobytu na
tym terytorium, 2. rozpoznawanie i analizowanie zagrożeń migracyjnych, 3. zwalczanie zagrożeń migracyjnych, w tym przestępczości związanej z nielegalną migracją, 4. realizowanie, w zakresie
swojej właściwości, zadań określonych w ustawie z dnia 12 grudnia
2013 r. o cudzoziemcach , 5. współdziałanie z organami i podmiotami właściwymi w sprawach udzielania cudzoziemcom zezwoleń
na wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub pobyt na tym
terytorium, w tym wykonywanie czynności na wniosek tych organów i podmiotów, na zasadach określonych odrębnymi przepisami; wydawanie zezwoleń na przekraczanie granicy państwowej, w
tym wiz; rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw i
wykroczeń oraz ściganie ich sprawców, w zakresie właściwości
Straży Granicznej, a w szczególności: 1. przestępstw i wykroczeń
dotyczących zgodności przekraczania granicy państwowej z przepisami, związanych z jej oznakowaniem, wykonywaniem pracy
przez cudzoziemców, prowadzeniem działalności gospodarczej
przez cudzoziemców oraz powierzaniem wykonywania pracy cudzoziemcom, a także przestępstw określonych w art. 270–276 Kodeksu karnego dotyczących wiarygodności dokumentów uprawniających do przekraczania granicy państwowej, dokumentów
uprawniających do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
lub dokumentów wymaganych do ich wydania, 2. przestępstw
H. Dominiczak, Granice państwa i ich ochrona na przestrzeni dziejów, wydaw.
Warszawa 1997 ; por. H. M. Kula, Polska Straż Graniczna w latach 1928-1939, wydaw. Bellona, Warszawa 1994.
28 Powołana Rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca
1928 r. o Straży Granicznej.
27
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skarbowych i wykroczeń skarbowych wymienionych w art. 134 § 1
pkt 1 Kodeksu karnego skarbowego, 3. przestępstw i wykroczeń
pozostających w związku z przekraczaniem granicy państwowej
lub przemieszczaniem przez granicę państwową towarów oraz wyrobów akcyzowych podlegających obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy, jak również przedmiotów określonych w przepisach
o broni i amunicji, o materiałach wybuchowych, o prekursorach
materiałów wybuchowych podlegających ograniczeniom, o ochronie dóbr kultury, o narodowym zasobie archiwalnym, przeciwdziałaniu narkomanii oraz o ewidencji ludności i dowodach osobistych,
d) przestępstw i wykroczeń określonych w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach oraz w ustawie z dnia 13 czerwca 2003
r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej29. Katalog zadań formacji jest na tyle szeroki, że
można by po prostu ograniczyć się do ustawowego stwierdzenia,
że : Straż Graniczna jest jednolitą, umundurowaną i uzbrojoną formacją
przeznaczoną do ochrony granicy państwowej, kontroli ruchu granicznego
oraz zapobiegania i przeciwdziałania nielegalnej migracji30.
Zakończenie
Formacje mundurowe podległe MSWiA zapewniają szeroko
rozumiane bezpieczeństwo publiczne obywatelom RP. Choć, sama
definicja służb mundurowych, podobnie jak pojęcie porządku i
bezpieczeństwa publicznego nie jest do końca zdefiniowane ani
naukowo ani prawnie, to należy zauważyć pewną odrębność w
pracy, zadaniach i dyscyplinie Policji, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej czy Straży Granicznej na tle innych instytucji publicznych będących częścią administracji.
Streszczenie
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ma w
swojej gesti przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego, bezpieczeństwa wewnętrznego Polski. Podległe lub nadzorowane przez to ministerstwo formacje, pomimo różPełny kataloga zadań znajduje się w Ustawie o Straży Granicznej z dnia 12
października 1990 r. (Dz.U. 1990 nr 78 poz. 462 z późn. zm.).
30 Ustawa o Straży..., art. 1.
29
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norodnego zakresu działań i uprawnień stanowią istotny element
stabilizujący i gwarantujący bezpieczeństwo publiczne w różnych
wymiarach.
Summary:
The Ministry of Internal Affairs and Administration is primarily responsible for ensuring the safety and orderliness of public
safety in Poland. Subordinate or ministry-supervised formations, in
spite of the diverse range of activities and legal powers, are an important stabilizing and guaranteeing element of public safety in
various dimensions.
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Leszek Mysiewicz

RODZINA OSADZONEGO JAKO CZYNNIK WPŁYWAJĄCY
NA PROCES READAPTACYJNY W SPOŁECZEŃSTWIE
Wprowadzenie
Głównym zamierzeniem prawidłowego procesu resocjalizacji
jest zmiana człowieka niedostosowanego społecznie w osobę samodzielną i uspołecznioną. Jest to trudny proces, przeprowadzany
przede wszystkim na „organizmie żywym”, spotykający na swojej
drodze wiele ograniczeń. Resocjalizacja przeprowadzana w jednostkach penitencjarnych powinna być w swoim założeniu skuteczna, wymaga to odpowiedniej diagnozy oraz doboru właściwych środków w celu dostosowania ich do indywidualnych potrzeb danej jednostki. Zasadniczym środkiem, budującym system
metod resocjalizacyjnych jest rodzina. Stanowi ona osobom pozbawionym wolności istotną rolę w całościowym procesie readaptacji
społecznej. Podtrzymywanie więzi rodzinnych, kontakty osadzonych z osobami najbliższymi, wpływają pozytywnie na spełnianiu
najważniejszych potrzeb emocjonalnych. Zaangażowanie rodzin
osób pozbawionych wolności przebywających w jednostkach penitencjarnych do współpracy w oddziaływaniach readaptacyjnych,
prowadzonych podczas izolacji więziennej, mnoży możliwości pozyskania pozytywnych efektów resocjalizacyjnych.
Resocjalizacja – definicja i cele
Pojęcie resocjalizacja zostało wprowadzone do nauk prawnych i kryminalistycznych na przełomie XIX/XX wieku. Swoje pochodzenie wywodzi z panującej wówczas koncepcji pozytywistycznej. Zdaniem tego nurtu, oddziaływania jednostki są efektem
działań wychowawczych, samowychowawczych, a także społecznych zależności i uwarunkowań. Szereg wymienionych procesów
nazywa się w świecie nauki – socjalizacją. Jeżeli więc jednostka
miała negatywne autorytety w procesie socjalizacji, to jej działalność przestępcza nie jest wynikiem jej wolnego wyboru, lecz
współdziałaniem powyższych czynników.Przedrostek re mówi
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nam, że jest to proces, który daje możliwość przyswojenia prawidłowych wzorców i ponowną, już właściwą socjalizacją.
Zdaniem J. Szałańskiego ta koncepcja odnosi się tylko do wąskiej grupy osób, ponieważ tylko nieliczni byli socjalizowani.
Wspomniany badacz przedstawia rozwiązanie, które zostało przyjęte przez L. Pytkę w momencie tworzenia fundamentów nowej
placówki, nazywając ją Młodzieżowym Ośrodkiem Adaptacji Społecznej. Według tej koncepcji, efekt końcowy dotyczy adaptacji społecznej i psychicznej1.
Natomiast w Słowniku psychologicznym pojęcie resocjalizacji
ujęte zostało jako zabiegi wychowawcze, które mają za zadanie
zmianę kierunku aktywności jednostki nieprzystosowanej i funkcjonującej w grupach szkodliwych. Działalność ta powinna być
przekierowana na uczestnictwo w grupach, które realizują społecznie oczekiwane cele2.
Zdaniem S. Górskiego wychowanie resocjalizujące to „świadomy i celowy proces bezpośredniego lub pośredniego oddziaływania na osoby wykolejone w celu przysposobienia ich do pełnienia konstruktywnych ról społecznych w sposób zgodny ze społecznymi oczekiwaniami"3.
W sposób inny pojęcie resocjalizacji definiuję S. Sobczak.
Zdaniem wspomnianego badacza, resocjalizacja powinna zmierzać
do optymalnego rozwinięcia w danej osobie jego dojrzałości emocjonalnej, indywidualnego poznania swojej osobowości, postaw
prospołecznych oraz zdrowia i możliwości fizycznej. Jeżeli osoba
poddana procesowi resocjalizacji zrealizuje powyższe założenia,
może uzyskać „pełną integrację fizyczną, psychiczną i społeczną”
oraz pozyskać takie umiejętności społeczne i mądrość, które umożliwiłyby mu „realizowanie poprzez stałą sprawność rozumu, poszukiwania prawdy i woli dążącej do dobra, oraz wyznaczania takich czynności, które zabezpieczą go przed wpływami fałszu i zła,
J. Szałański, Zakres i poziom skuteczności resocjalizacji, [w:] Z. Bartkowicz, A.
Węgliński (red.), Skuteczna resocjalizacja. Doświadczenia i propozycje, Wydawnictwo
UMCS, Lublin 2008, s.13.
2 W. Soborski, Resocjalizacja, [w:] Słownik psychologiczny, red. W. Szewczuk,
Wiedza Powszechna, Warszawa 1985, s. 264.
3 S. Górski, Metodyka resocjalizacji, IWZZ, Warszawa 1985, s. 39.
1
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które gromadzi kultura, w której żyje”4. W najbardziej rekomendowanymzdefiniowaniu pojęcia resocjalizacji, sprowadza się ją do
modelu swoistego rodzaju reedukacji skazanych, przejawiających
w swoim zachowaniu pewne elementy asocjalności5.
Przedstawione powyżej próby zdefiniowania pojęcia resocjalizacji stanowią tylko przykład wyjaśnienia tego pojęcia. W literaturze przedmiotu można wyróżnić wiele różnorodnych wyjaśnień
terminu resocjalizacja. W środowisku więziennym, proces ten określa się jako resocjalizacja penitencjarna. Zdaniem M. Machela zadaniem tego zabiegu jest zamiar przekazywania właściwej wiedzy
oraz wprowadzenia nowych stylów zachowań oraz zmiany nawyków charakterologicznych, w szczególności wyeliminowanie niepożądanych i antyspołecznych postaw, które warunkują zachowania aspołeczne6.
Proces resocjalizacji realizowany wśród osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności musi mieć określone założenia i
przede wszystkim cel oddziaływania. Jednym z badaczy, który
podjął się próby określenia celów resocjalizacji jest L. Pytka. Opisuje działania resocjalizacyjne w sposób następujący: powinny modyfikować zachowania, wpływać na wrastanie w kulturę zaspokajania potrzeb zgodnie z prawidłowymi normami społecznymi, zmieniać przynależność społeczną, kształtować właściwe postawy społeczne oraz autoresocjalizacjne jako najważniejszą kategorie, rozumianą jako kierowanie własnym rozwojem7.
Według M. Kalinowskiego, cel resocjalizacji nazywa w sposób
następujący: „ jest on odmianą procesu wychowawczego, który z jednostki wadliwie przystosowanej do wymogów życia społecznego
czyni jednostkę ponownie zsocjalizowaną, tzn. uspołecznioną, samo-

4 J. Szałański, Kategorie klasyfikacyjne i zróżnicowanie osobowościowe skazanych jako wyznaczniki celów i programów resocjalizacji penitencjarnej [w:] Resocjalizacja. Teoria i praktyka pedagogiczna, pod. red. B. Urban, J. Stanik, Warszawa 2007, s. 375.
5 P. Franków, Nagrody i kary dyscyplinarne w resocjalizacji skazanych, [w:] Przegląd Więziennictwa Polskiego. Kwartalnik poświęcony zagadnieniom kryminologicznym
i penitencjarnym, nr 66 Warszawa 2010, s. 65.
6 H. Machel, Więzienie jako instytucja karna i resocjalizacyjna, Gdańsk 2003, s. 21
7 L. Pytka, Różne ujęcia resocjalizacji, [w:] Resocjalizacja, Red. B. Urban, J. M.
Stanik, PWN, Warszawa 2008, s. 74-75.
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dzielną i twórczą”8. Analizując powyższe sformułowanie, wysuwa się
wniosek, iż działania resocjalizacyjne muszą zmierzać do tworzenia
się jednostek samodzielnych, uspołecznionych i twórczych9.
Rodzina - czynnikiem oddziałującym na readaptację
Niewątpliwie jedną z najważniejszych norm regulujących właściwy przebieg realizacji każdego człowieka jest prawidłowy kontakt
ze środowiskiem rodzinnym. Zależność ta dotyczy zarówno osoby
przebywające na wolności jak i tych, którzy z różnych przyczyn odbywają w jednostkach penitencjarnych karę pozbawienia wolności.
Całościowy cykl prowadzący do odnowienia relacji osadzonego z
otaczającym go światem, koniecznym jest aby wydarzył się proces
pozyskiwania na nowo ludzkości w człowieku złym, grzesznym oraz
tym popełniającym błędy. Nazywa się to resocjalizacją, której przebieg jest skomplikowany i trudny, gdyż jest problemem wielopłaszczyznowym, zarówno od strony społeczeństwa ale równie od strony
danej osoby, poddawanej procesowi resocjalizacji10.
W. Okoń podaje definicję rodziny w sposób bardzo niepowierzchowny. Zdaniem wspomnianegoautora rodzinę stanowi
„mała grupa społeczna, składającą się z rodziców, ich dzieci i
krewnych, rodziców łączy więź małżeńska, rodziców z dziećmi więź rodzicielska, stanowiąca podstawę wychowania rodzinnego,
jak również więź formalna określająca obowiązki rodziców i dzieci
względem siebie”11. Podjęcie próby zdefiniowania definicji rodziny
zawarł w swoich rozważaniach również Z. Tyszka. Jest on autorem
przeglądu z tematyki socjologii rodziny i odniósł się do słów J.
Sirjamki, według którego rodzina odgrywa w życiu człowieka formę instytucji ogólnoludzkiej, napotykaną we wcześniejszych kulturach na przestrzeni różnych wieków i epok. Stanowi ona zauważalne i uniwersalne zasady, takie jak: zaspokajanie podstawowych i
M. Kalinowski, Struktura procesu resocjalizacji,[w:] Resocjalizacja, Red. B.
Urban, J. M. Stanik, PWN, Warszawa 2008, s. 253.
9 Por. np. Marek Konopczyński, Pedagogika resocjalizacyjna. W stronę działań
kreujących, Kraków 2014 r.
10 O. Lipkowski, Dziecko społecznie niedostosowane i jego resocjalizacja, Warszawa
1971, s. 3.
11 W. Okoń, Nowy Słownik Pedagogiczny, Warszawa 2007, s. 380.
8
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materialnych potrzeb egzystencjalnych, zaspokajanie popędu seksualnego czy też rodzenie i wychowywanie potomstwa12. Zdaniem
M. Ziemskiej fakt odnoszący się do niezwykle szybkiego tempa
przemian w układzie współczesnej rodziny, powiązany jest ściśle z
biegiem życia jej członków13.
Natomiast opierając się na definiowaniu pojęcia rodziny przez
socjologię, należy zauważyć, iż stanowi ona fundamentalną grupę
społeczną, w której jej członkowie połączeni są małżeństwem, więzami pokrewieństwa czy też siecią wzajemnych stosunków społecznych i współzależności. W ujęciu naukowym rodzinę definiuję
się w następujące sposoby. J. Rembowski w sposób niezwykle ciekawy porównuję rodzinę jako grupę społeczną, zamieszkującą pod
jednym dachem. Wszystkie osoby, które należą do tej samej wspólnoty oddziaływają na siebie i w ten sposób tworzą różnorakie
układy społeczne nawiązywanych między sobą stosunków. Wyżej
wymieniony psycholog dostrzegł, że układy, które się tworzą mogą
być oparte na przyjaźni i wsparciu lub wrogości i niebezpieczeństwie14. R. Wroczyński nazywa rodzinę jako środowisko naturalne.
Wydarzenie urodzenia wyznacza przynależność do tej grupy społecznej. Wspomniany historyk wychowania i pedagog akcentuje, że
rodzina jest „instytucją równie dawną jak społeczne życie człowieka, która stanowiła zawsze główną komórkę życia społecznego.
Podstawową w sensie biologicznym, zapewniająca ciągłość generacji i społeczno - kulturowym, wdrażając młodą generację w podstawy życia społeczno - kulturowego”15. Zdaniem M. Jarosza, na
uwagę zasługuję jeszcze inne zjawisko. Ważny element wyróżniającyrodzinę jako wspólnotę, małą grupę społeczną – więzi, łączące
poszczególnych członków są bezpośrednie, intymne, bliskie, a tym
samym wyraża je ogromna pula emocji. Rodzina będąca fundamentalną instytucją, realizuję nie tylko potrzeby jej członków, między innymi: opiekuńcze, bytowe, emocjonalne, ale również zaspo-

Z. Tyszka, Socjologia rodziny, Warszawa 1979.
M. Ziemska: Rodzina a osobowość. Wiedza Powszechna, Warszawa 1975.
14 J. Rembowski, Rodzina w świetle psychologii. WSiP, Warszawa 1978.
15 R. Wroczyński, Pedagogika społeczna, PWN, 1974, s. 256.
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13

684

kaja potrzeby społeczeństwa. Dzięki rodzinie utrzymana jest ciągłość biologiczna i kulturowa16.
Rodzina wyznacza środowisko najbardziej wartościowe,
określające precyzyjne warunki do osobistego rozwoju poszczególnej osoby. Stanowi ona kierunek, poprzez który już najmłodszy
człowiek zostanie przygotowany do prawidłowego życia i funkcjonowania w społeczeństwie. Zadaniem rodziny jest przysposobienie
do prawidłowego i całościowego procesu socjalizacji dziecka17.
Tematem licznych dysput i rozpraw o charakterze naukowym
są funkcję jakie ma sprawować rodzina. Zdania badaczy są różne,
czasami podzielone, określające niekiedy inne ważne elementy odnoszące się do rozdziału czy też przedstawienia wartości rodziny
w wielorakich koncepcjach. Dlatego też, T. Peterson oraz F. Baley
określają dwie podstawowe funkcje rodziny: jedną jako ekspresyjną i drugą jako instrumentalną. Funkcja ekspresyjna odnosi się do
umiejętności łączenia poszczególnych członków rodziny, braterskiej pomocy, zawiązywania życzliwej harmonii i atmosfery czy też
wspierania się wzajemnie. Funkcja instrumentalna powiązana jest z
zagwarantowaniem najbliższym, właściwych metod i technik bytowania, a także ustabilizowania prestiżu oraz pozycji społecznej18.
Klasyfikację funkcji rodziny przeprowadziła również M.
Ziemska, której założeniem było spojrzenie odnośnie zadań spełnianych względem społeczeństwa, a także funkcji wykonywanych
wobec swoich członków19. Jako fundamentalną funkcję, powyższa
badaczka przedstawia prokreację. Stanowi ona podstawę naturalnej reprodukcji społeczeństwa. Stąd jako kolejną, równie istotną
funkję, określa jako produkcyjność. Wartość ta, na wskutek zmian
roli kobiet i ich pozycji w otaczającym świecie, rozbudziła przemiany dotyczące postawy kobiet wobec tej funkcji. Inną opisywaną
przez badaczkę funkcją jest potrzeba zaspokajania potrzeb bytowych rodziny. Wiąże się bezpośrednio z opiekuńczością, troską
M. Jarosz, Problemy dezorganizacji rodziny. PWN, Warszawa 1979.
E. Malewska, W. Najmann, Podstawy rodzicielskie a wyniki w nauce uczniów
klas pierwszych, [w:] Rodzina: Przeszłość- Treaźniejszość - Przyszłość. Materiały z
konferencji organizowanej w ramach CPBP. Bydgoszcz 1988, s. 258-259.
18 F. Adamski, Socjologia małżeństwa i rodziny. PWN, Warszawa 1982
19 M. Ziemska, Rodzina a osobowość. Wiedza Powszechna, Warszawa 1975.
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oraz niesieniem i czerpaniem pomocy. M. Ziemska podkreśla, że w
jakimś stopniu część tych funkcji sprawują również placówki opiekuńczo – pedagogiczne, takie jak: przedszkola i żłobki20. Jednak
takie instytucje nie są wstanie w pełni zastąpić prawidłowo funkcjonującej rodziny.J. Sołowiejnatomiast, opiera rozróżnienie funkcji
rodziny na elemencie wychowania. Jego zdaniem podział odbywa
się na zasadzie trzech aspektów. Pierwszy odnosi się do zapewnienia utrzymania materialnego oraz ćwiczenia nawyków, które pozwalają osobie utrzymać się przy życiu. Następnyumożliwia
wprowadzenie i pierwotną socjalizację, dzięki czemu, jednostka jest
zdolna do pozyskiwania doświadczeń w kreowaniu pierwszych
związków interpersonalnych. Ostatni czynnik wiążę się z przekazywaniem wartości i dóbr kulturowych21.
Na przekroju wielu lat przyjmowana przez badaczy koncepcja o rodzinie, sprowadzała ją do jednostki odpowiedzialnej za
konsumpcję dóbr i produkcję. Ubogacenie stanowi również socjalizacja dzieci oraz reprodukcja dająca możliwość powstawania nowych pokoleń22. Zadaniem rodziny jest zatem przekazywanie dóbr
materialnych, dóbr kulturalno – oświatowych oraz zapewnienie
kontynuacji biologicznej i społecznej23.
Jeden z naukowców, badacz R. Inglehard, podczas prowadzonych przez siebie wieloletnich prób badawczych określił dwa
następujące po sobie etapy zmian, mających wpływ na funkcjonowanie rodziny. Miało to na celu przejście od tradycjonalizmy do
modernizmu oraz druga – przejście od modernizmu do postmodernizmu24.
Taka rola rodziny, jest charakterystyczna dla społeczeństwa tradycyjnego, jednak tak przedstawiana wspólnota ekonomiczna i życia,
straciła znaczenie wobec modernizacji25. Przedstawiane w wielu dzieIbidem. s. 35.
J. Sołowiej, Rodzina jako źródło zaburzeń w zachowaniu. [w:] Wybrane zagadnienia psychologii wychowawczej, cz. II red. T. Nowogrodzki. Gdańsk 1973, s.8.
22 A. Kwak, Rodzina w dobie przemian. Małżeństwo i kohabitacja, Warszawa 2007
23 Ibidem.
24 M. Boyd, Family and Personal Networks in International Migration: Recent Developments and New Agendas, “International Migration Review” 1989, 23(3), p.
638-670 .
25 K. Slany, Alternatywne formy..., op. cit.
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łach naukowych koncepcje dotyczące tradycyjnego społeczeństwa
oraz tradycyjnej rodziny, wskazywały na istotne zmiany w początkowym okresie modernizacji społeczeństwa26. Etap pierwszejreformyodznaczał się dążeniem do wzrostu gospodarczego i bogacenia
się. Podejmowanie ciężkiej pracy skierowane było na osiągnięcie celów. Kolejnyetap wyróżniają wartości zupełnie inne. Spadek wartości
religijnych w rodzinach i zaniechanie pielęgnowania tradycyjnej kultury przyczyniło się do laicyzacji krajów. Na wzrost poczucia bezpieczeństwa materialnego i socjalnego, wpływ miała opiekuńcza rola
państwa odnośnie człowieka i rodziny27.
Wartość rodziny w życiu osób pozbawionych wolności
Patrząc ogólnie na proces resocjalizacji ukierunkowany na readaptację społeczną osób pozbawionych wolności, należy stwierdzić, iż należy postępować według sprawdzonych i przyjętych za
stosowne metod oddziaływania, aby mógł on przynieść zakładany
i efektywny rezultat. W dzisiejszych czasach, więzienie nie sprowadza się do sprawowania roli przetrzymywania osób postrzeganych jako winnych, aby za karę zadać im ból i cierpienie, poddawać rygorowi czy po prostu zniechęcić do popełnienia złego czyny
czy przestępstwa28. Na zmiany w dziedzinie postrzegania więziennictwa, istotny wpływ miał rozkwit psychologii społecznej oraz
innych sektorów naukowych, skupiających się nad ludzką psychiką. Spowodowało to większe zainteresowanie i postrzeganie w zupełnie innym świetle osób pozbawionych wolności.
Obecnie, jednym z najważniejszych aktów prawnych, regulujących osobom pozbawionym wolności, przebywającym w jednostkach penitencjarnych jest Kodeks karny wykonawczy. Fragment, w
sposób szczególny opisujący zasady kontaktowania się osadzonych
z najbliższymi i rodziną, w celu podtrzymywania prawidłowych
więzi i relacji jest artkuł 105 §1. Określa on w sposób precyzyjny i jasny, że „osobie skazanej należy dać możliwość utrzymywania kontaktów zwłaszcza z rodziną, a także z bliskimi poprzez widzenia,
A. Grzymała-Kazławska, Dynamika sieci migranckich: Polacy w Brukseli, [w:]
E. Jaźwińska, M. Okólski (red.), Ludzie na huśtawce..., op. cit., s. 283.
27 Ibidem.
28 M. Foucault, Nadzorować i karać. Narodziny więzienia, Warszawa 1993, s.12.
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rozmowy telefoniczne, korespondencje, paczki oraz przekazy pieniężne. W szczególnych przypadkach, za pozwoleniem dyrektora
danej jednostki penitencjarnej, także poprzez inne środki łączności”29. Od roku 2014, osoby pozbawione wolności mają możliwość
korzystania m.in. z komunikatora internetowego – SKYPE. Umożliwienie takiej formy kontaktu, sprawiło wyjście naprzeciw osadzonym i ich potrzebom. Skierowane jest przede wszystkim dla
więźniów, cudzoziemców oraz tych, którzy mają rodzinę daleko od
jednostki penitencjarnej, co uniemożliwia bezpośredni kontakt
podczas widzeń.
Realizując programy readaptacji społecznej, kadra penitencjarna organizuję osadzonym liczne zajęcia kulturalno – oświatowe,
w których uczestniczyć mają możliwość również najbliżsi i rodzina
skazanych. Dochodzi m.in. do świątecznych spotkać, wystąpień i
przedstawień kulturalno – oświatowych czy dnia dziecka. To właśnie rodzina stanowi zazwyczaj najcenniejsze a w wielu przypadkach jedyne wsparcie dla osób pozbawionych wolności odbywających karę w izolacji więziennej jak i po jej zakończeniu.
Podsumowanie
Pozytywny kontakt pomiędzy osobą pozbawioną wolności a
jej najbliższymi i rodziną uwarunkowany są od licznych, zazwyczaj
niezależnych od siebie aspektów, podporządkowanych sytuacji
izolacji bądź odbywania kary. Powodem tego, staje się fakt przez
który osoba została osadzona. Czy powodem osadzenia skazanego
była krzywda wyrządzona najbliższym czy też nie (patrz. art. 207
kk). Jeżeli nie, to więzień jest z reguły oczekiwany i przyjęty z radością przez rodzinę, stanowiącą dla każdego człowieka środowisko naturalne. Inaczej sytuacja się przedstawia gdy odbywanie kary jest dłuższe i uwarunkowane chociaż w jakiejś części konfliktem
rodzinnym. Sytuacja jest wręcz odwrotna. Rodzina i osoby najbliższe przeważnie niechętnie wyczekują i przyjmują wracającego do
domu więźnia. Nierzadko bywa tak, że osoba taka staje się odtrącona i zostaje po prostu sama. Staje on wtedy w obliczu sytuacji dla
niego skrajnie nowej, nieznanej i zatrważającej.Prawidłowe relacje
29
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osadzonego z najbliższymi, z rodziną, dają mu siłę do trwania. Jakakolwiek forma obecności rodziny, czy to po przez widzenia czy
też chociażby fotografie i listy służą temu, aby proces zwany readaptacją społeczną a tym samym resocjalizacją miał możliwość się
zrealizować. Patrząc ogólnie na pozytywne aspekty całego społeczeństwa, należy przyznać, iż działania prowadzone przez Służbę
Więzienną w zakresie zaangażowania w podtrzymywanie kontaktów osadzonych z rodziną oraz ze środowiskiem zewnętrznym,
niesie społecznie pożądane korzyści, zarówno dla samych zainteresowanych jak i dla społeczeństwa żyjącego zgodnie z prawem.
Streszczenie:
Środowisko rodzinne stanowi osobom pozbawionym wolności najważniejsze a czasami jedyne wsparcie. Więź z najbliższymi
daje osadzonemu możliwość do tego aby trwać, istnieć oraz rozwijać swoje możliwości. Więź rodzinna stanowi szczególny rodzaj
więzi społecznej, będącej jedną z fundamentalnych zmiennych procesu resocjalizacji skazanych.Kara pozbawienia wolności nie powinna zatem wpływać na pogorszenie albo zerwanie więzi jednoczącej skazanych z rodziną, ponieważ więź ta należy do podstaw
życia tej społeczności rodzinnej, decyduję o jego współdziałaniu
lub dezintegracji i często świadczy o skuteczności wszelkich oddziaływań penitencjarnych. Niewłaściwe podtrzymywanie czy też
zerwanie więzi przyczynia się do powstania trudności we właściwym odnalezieniu się w społeczeństwie podczas zakończenia odbywania kary pozbawienia wolności.
Summary:
Family embedded as a factor influencing the readaptation process
in society
The family environment is the most important and sometimes
only support to deprived persons. Connect with your loved ones
gives you an embedded opportunity to last, survive, and develop
your capabilities. Family bond is a special kind of social bond, one
of the fundamental variables in the process of social reintegration.
The penalty of deprivation of liberty should therefore not affect the
deterioration or break-up of the united family convicted, because
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this bond belongs to the basis of the life of the family, I decide on its
co-operation or disintegration, and often testifies to the effectiveness of any penitentiary influence. Improper maintenance or breakup of relationships contributes to the difficulty of finding the right
person in the society at the end of a custodial sentence.
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Justyna Kochan

PRZESZKODY MAŁŻEŃSKIE W POLSKIM PRAWIE
Wstęp
,,Ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską’’- słowa to
część przysięgi małżeńskiej jaką składają sobie małżonkowie w
chwili zawierania małżeństwa. Małżeństwo stanowi niejako ukoronowanie miłości kobiety i mężczyzny. Zgodnie z art. 18 obecnie
obowiązującej Konstytucji małżeństwo jest związkiem kobiety i
mężczyzny, którzy aby zawrzeć małżeństwo muszą spełnić szereg
przesłanek, które zostały określone w polskim prawie rodzinnym.
Oprócz przesłanek koniecznych ustawodawca uregulował również
okoliczności, które wyłączają możliwości zawarcia małżeństwa. Są
to tzw. zakazy małżeńskie bądź określane terminem przeszkody
małżeńskie.
Przeszkoda wieku- art. 10 k.r.o.
Przeszkoda wieku w polskim prawie rodzinnym stanowi jedną z podstawowych okoliczności ograniczających możliwość zawarcia małżeństwa. Do zawarcia małżeństwa wymagane jest osiągnięcie przez kobietę jak i mężczyznę dojrzałości fizycznej oraz
psychicznej. Człowiek podejmując tak poważną decyzję jaką jest
małżeństwo musi świadomie i odpowiedzialnie decydować o swoim życiu. Stąd też prawo wprowadza konieczność aby przyszli
nupturienci, czyli osoby zamierzające wstąpić w związek małżeński osiągnęły odpowiedni wiek.
W 1945 r. prawo małżeńskie określało, że małżeństwo mogą
zawrzeć kobieta i mężczyzna, którzy ukończyli 18 lat. Takie rozwiązanie funkcjonuje w obecnie obowiązującym stanie prawnym,
gdzie na mocy art. 10 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego1 małżeństwa nie mogą zawrzeć osoby nie mające 18 lat. Rozwiązanie
takie zostało przyjęte w 1998 r. Wcześniej wiek dla zawarcia małżeństwa był zróżnicowany. Przed 15.11 .1998 r. związek małżeński
Ustawa z dnia 25. 02. 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst. Jedn.
Dz.U. z 2015 r. poz 2082).
1
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mógł zawszeć mężczyzna, który ukończył 21 lat, w przypadku kobiety musiała ona ukończyć lat 18. Zmiana taka była związana z
dostosowywaniem prawa polskiego ze standardami prawa międzynarodowego, gdzie poszanowana została zasada równości płci.
Równość kobiety i mężczyzny stanowi realizowanie zasady równości. Ustalenie odmiennego wieku dla nupturientów ze względu na
płeć mogło być uważane za pogwałcenie zasady równouprawniania oraz przejaw w tym zakresie dyskryminacji2.
Zakaz małżeński ze względu na wiek jest przeszkodą
względna co oznacza, że nie ma ona charakteru absolutnego. Zdanie drugie art. 10 k.r.o. stanowi, że istnieje możliwość zawarcia
małżeństwa przez kobietę, która ukończyła lat 16. Wymaga to jednaj uzyskania zezwolenia wydanego przez sąd opiekuńczy. Do
przesłanek uzyskania takiej zgody należą ważne powody oraz z
okoliczności musi wynikać, że zawarcie takiego małżeństwa będzie
zgodne z dobrem założonej rodziny3.
Pierwszą z przesłanek jaką sąd bada przy udzielaniu zezwolenia na zawarcie małżeństwa kobiecie, która ukończyła lat 16 są
ważne powody. Kodeks rodziny nie precyzuje tego terminu. Z racji
tego iż zwrot ten został niedookreślony praktyka sądowa musiała
wypracować, które powody uznać można za ważne w rozumieniu
art. 10 k.r.o. Do takich powodów mogą należeć:
1. narodziny dziecka ze stosunku stron zamierzonego małżeństwa,
2. ciąża wynikła z takiego stosunku,
3. istniejący pomiędzy osobami od dłuższego związek faktyczny, który wskazuje na
duże prawdopodobieństwo zajścia kobiety w ciążę,
4. zagrożenie śmierci jednej ze stron,
5. mobilizacja mężczyzny do wojska na wypadek wojny4.

T. Smyczyński, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2016, str. 42
A. Zielonacki, Komentarz do art. 10 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, [w:] M.
Andrzejweski, H. Dolecki, J. Haberko, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, nr
LEX 152290.
4 J. Gajda, Unieważnienie małżeństwa, [w:] red. T. Smycznyński, System prawa
prywatnego. Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2014, s.157.
2
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Do przesłanki ważnych powodów nie należy silne uczucie jakie łączy strony. Sąd w postępowaniu o udzielenie zezwolenia bada całokształt okoliczności, które przemawiają za udzieleniem takiej zgody bądź też wskazują że zezwolenie jest niecelowe. W takim ujęciu brane są pod uwagę względy o charakterze majątkowym, gospodarczym ale i niemajątkowe. Mimo iż pomiędzy stronami istnieje silna więź fizyczna muszą występować względy majątkowe, które powodują szanse na normalne funkcjonowanie rodziny w otaczającym świecie. Dodatkowo problemem dla sądu byłoby problemem w jaki sposób stwierdzić istnienie silnego uczucia
pomiędzy dwoma osobami. Sfera wewnętrzna człowieka niestety
powoduje istotne problemy w ustaleniu dowodu w postaci stwierdzenia silnego uczucia pomiędzy stronami5.
Drugą okolicznością jaką sąd bada przy udzieleniu zezwolenia na zawarcie małżeństwa są okoliczności, których wynika, że
zawarcie małżeństwa będzie zgodne z dobrem założonej rodziny.
W świetle przepisów k.r.o. pojęcie rodziny nie zostało zdefiniowane. Rodzinę tworzą sami małżonkowie bądź rodzina w której skład
wchodzą małżonkowie oraz dzieci. Jest to ujęcie rodziny w aspekcie węższym. Sąd badając przesłankę dobra założonej rodziny bierze pod uwagę czy zawarty związek małżeński będzie trwały oraz
będzie się cechował prawidłowym funkcjonowaniem. Podobnie jak
przy ważnych powodach brane są również pod uwagę względy
majątkowe, które wskazuję ze małżonkowie będą posiadać środki
finansowe na utrzymanie siebie oraz przyszłego potomstwa. Z dobrem założonej rodziny ściśle związany jest stopień dojrzałości
nupturientów. W postępowaniu dowodowym brane są pod uwagę
zarówno cechy osobowości kobiety jak i mężczyzny6.
W sytuacji gdy przesłanki zostaną spełnione sąd może udzielić takiego zezwolenia na zawarcie związku małżeńskiego kobiecie,
która ukończyła lat 16. Zgodnie z art. 561 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego7 ustawodawca wymienia tylko kobietę jako podmiot
uprawniony do złożenia wniosku. Postępowanie to nie może być
Tamże, s. 158.
J. Gajda, jw. s. 156-157.
7 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.
1964 nr 43 poz. 296).
5
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wszczęte z urzędu ani na wniosek prokuratora. Rozpoznanie wniosku o zezwolenie na zawarcie małżeństwa odbywa się w postępowaniu nieprocesowym. Uczestnikami takiego postępowania są:
przedstawiciele ustawowi kobiety oraz drugi z przyszłych małżonków. Dodatkowo Sąd może wysłuchać osoby bliskie przyszłych
małżonków. Ustawodawca nie uzależnia również wydania zezwolenia od zgody rodziców. O tym czy zostało udzielona taka zgoda
rozstrzygane jest w postanowieniu. Na mocy art. 561 § 3 k.p.c. w
postanowieniu tym wymienia się osobę, z którą małżeństwo ma
być zawarte. Sąd bowiem udziela zezwolenia na zawarcie małżeństwa z tą konkretną osobą. Postanowienie po uprawomocnieniu się
nie może zostać uchylone ani zmienione8.
Zakaz małżeński w postaci osiągnięcia wymaganego wieku
stanowi jedną z przesłanek unieważnienia małżeństwa. Legitymacja czynna do wystąpienia z żądaniem unieważnienia małżeństwa
zawartego z powodu nieosiągnięcia w chwili jego zawierania wymaganego wieku przysługuje każdemu z małżonków oraz prokuratorowi. Ustawodawca w § 4 art. 10 k.r.o. ograniczył krąg podmiotów do wystąpienia z takim żądaniem. W sytuacji gdy kobieta zaszła w ciążę, jej mąż nie może żądać unieważnienia małżeństwa z
braku przepisanego prawem wieku. Wynika stąd, że w takich okolicznościach legitymacja procesowa przysługuje tylko jej. Dodatkowo możliwość wystąpienia o nieważnienie małżeństwa została
ograniczona czasowo, mówimy wtedy o konwalidacji czyli uzdrowieniu wadliwie zawartego małżeństwa. W przypadku przeszkody wieku konwalidacja następuje z momentem osiągnięcia wymaganego wieku do zawarcia małżeństwa9.
Ubezwłasnowolnienie całkowite jako przeszkoda małżeńska- art. 11 k.r.o.
W większości przypadków osoby ubezwłasnowolnione całkowicie nie są w stanie kierować swoim postępowaniem. Małżeństwo to nie tylko prawa ale i obowiązki w stosunku do drugiej
strony. Wątpliwe jest więc czy taka osoba jest w stanie realizować
8
9

J. Gajda, jw. s. 158.
M. Andrzejwski, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2006, s. 43.
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się jako mąż czy żona oraz czy jest w stanie ona wychować przyszłe
potomstwo. Dodatkowo za wprowadzeniem takiego zakazu małżeńskiego przemawiają względy eugeniczne i wychowawcze10. Zakaz zawierania małżeństwa z osobą ubezwłasnowolnioną całkowicie lub częściowo nie obowiązywał w przepisach Kodeksu rodzinnego z 195011 r.
W obecnym stanie prawnym na mocy art. 11 k.r.o małżeństwa
nie może zawrzeć osoba ubezwłasnowolniona całkowicie. Przeszkoda ubezwłasnowolnienia całkowitego jest zakazem bezwzględnym co oznacza ustawodawca nie przewidział tutaj możliwości uzyskania zgody sądu na zawarcie małżeństwa z osoba całkowicie ubezwłasnowolnioną.
Przesłanki ubezwłasnowolnienia całkowitego zostały wyartykułowane w art. 13 Kodeksu cywilnego12. Do tych przesłanek należą: choroba psychiczne, niedorozwój umysłowy, a także inne zaburzenia- pijaństwo, narkomania, które powodują, że osoba nie jest w
stanie kierować swoim postępowanie. Skutkami orzeczenia przez
sąd ubezwłasnowolnienia całkowitego jest brak zdolności do czynności prawnych. Ustawodawca ograniczając możliwość zawarcia
małżeństwa przez całkowicie ubezwłasnowolnionych stoi na straży
ochrony małżeństwa oraz rodziny13.
Odmiennie niż w uregulowaniach Kodeksu rodzinnego z
1950 r. zakaz odnosi się tylko i wyłącznie do osób ubezwłasnowolnionych całkowicie. Ubezwłasnowolnienie całkowite aby stanowiło
przeszkodę małżeńską musi istnieć w momencie zawierania małżeństwa. Jego uchylenie, które można także traktować jako zmianę
na ubezwłasnowolnienie częściowe powoduje wyeliminowanie
istnienia zakazu z art. 11 k.r.o14.

A. Zielonacki, Zawarcie małżeństwa, Wrocław 1982, s.75-77.
Ustawa z dnia 27 czerwca 1950 r. Kodeks rodzinny (Dz. U. 1950 nr 34 poz. 308).
12 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93
z późn zm.).
13 T. Smyczyński, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2016, s. 48-49.
14 A. Zielonacki, Komentarz do art. 11 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, [w:] M.
Andrzejewski, H. Dolecki, J. Haberko, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, nr
LEX 152291.
10
11
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Małżeństwo zawarte z osobą ubezwłasnowolnioną całkowicie
może zostać unieważnione. Legitymacja procesowa w takiej sprawie zgodnie z § 2 art. 11 k.r.o. może żądać każdy z małżonków oraz
prokurator. Na kanwie tego przepisu rodzi się istotny problem czy
małżonek, który jest ubezwłasnowolniony całkowicie, a wiec pozbawiony zdolności do czynności prawnych może wystąpić z takim żądaniem, ponieważ ustawodawca jednoznacznie sprecyzował
komu przysługuje prawo takiego żądania. Brak zdolności do czynności prawnych skutkuje brakiem zdolności procesowej. Wątpliwości te jednak zostały usunięte, gdyż zgodnie z judykaturą oraz doktryną małżonek, który jest ubezwłasnowolniony całkowicie może w
wszelkich czynności procesowych dokonywać przez swojego opiekuna prawnego15.
Wspomniane wcześniej uchylenie ubezwłasnowolnienia całkowitego stanowi konwalidacje małżeństwa. Celem takiego unormowania jest ochrona zasady trwałości małżeństwa, gdyż w takim
wypadku zostaje one zachowane mimo istnienia w czasie jego zawarcia tejże przeszkody. Rozwiązanie takie chroni również interesy
osoby ubezwłasnowolnionej16.
Choroba umysłowa lub niedorozwój umysłowy jako przeszkoda małżeńska- art. 12 k.r.o.
Kolejnym względnym zakazem małżeńskim jest choroba
umysłowa lub niedorozwój umysłowy nupturienta. Podstawy
wprowadzenia takiego uregulowania są spowodowane podobnie
jak przy ubezwłasnowolnieniu całkowitym nie możnością realizacji
celów małżeństwa przez takie osoby.
Na mocy art. 12 k.r.o. zdanie pierwsze: nie może zawrzeć małżeństwa osoba, która dotknięta jest chorobą psychiczną lub niedorozwojem umysłowym. W odróżnieniu od sytuacji osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie choroba psychiczna lub niedorozwój umysłowy

15
16

Ibidem.
T. Smyczyński, jw. s. 49.
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to jedynie sytuacja faktyczna, chodzi więc tutaj o osoby nie ubezwłasnowolnione bądź ubezwłasnowolnione częściowo17.
Prawodawca w komentowanym przepisie użył pojęć
,,choroba psychiczna’’ oraz ,,niedorozwój umysłowy’’, stanowią
one pojęcia ustawowe, jednak nie zostały zdefiniowane. Terminy te
zostały zaczerpnięte z nauk medycznych, a więc ocena stanu psychicznego będzie badana przez biegłego psychiatrę18. Kolejnym
problem występującym na gruncie stosowania tego przepisu jest
,,remisja’’, czyli przejściowa świadomość, występująca również pod
łacińskim terminem lucida intervalla. W doktrynie zgodnie dominuje pogląd, że stan przejściowej świadomości nie może być traktowany jako podstawa uznania, że choroba psychiczna nie stanowi
przeszkody małżeńskiej. Nie ma znaczenia bowiem w jakim, stanie
nupturient zawarł małżeństwo, brany jest bowiem pod uwagę fakt
istnienia choroby psychicznej. Również SN w wyroku z dnia
18.07.1967 r. rozwiał wszelkie wątpliwości w sytuacji gdy u nupturienta występuje zjawisko remisji- ,,samo wystąpienie stanu remisji
nie może bezpośrednio przesądzać o braku choroby psychicznej.
Istotny jest bowiem nie stan przejściowej świadomości, lecz stan
zdrowia psychicznego nupturienta. Ocena, czy osobę, która była
przed stanem remisji dotknięta chorobą psychiczną, należy uznać
za chorą w rozumieniu art. 12, zależy od okoliczności konkretnego
przypadku”19.
Przeszkoda małżeńska w postaci choroby umysłowej lub niedorozwoju umysłowego jest względnym zakazem małżeńskim co
oznacza, że w pewnych sytuacjach sąd może udzielić zgody na zawarcie takiego małżeństwa, przesłanki takie zostały określone w
zdaniu 2 art. 12 § 1. A więc zgodnie z tym artykułem osoba dotknięta chorobą psychiczną lub niedorozwojem umysłowym będzie
mogła zawrzeć małżeństwo jeżeli jej stan zdrowia lub umysłu nie
będzie zagrażać małżeństwu ani zdrowiu przyszłego potomstwa
A. Zielonacki, Komentarz do art. 12 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, [w:] M.
Andrzejewski, H. Dolecki, J. Haberko, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, nr
LEX 152292.
18 M. Domański, Względne zakazy małżeńskie, Warszawa 2013, s. 215.
19 Wyrok SN z dnia 18.07.1967 r. I CR 43/67, OSNCP 1968, nr 2, poz. 28, nr
Lex 627.
17
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oraz osoba ta nie jest ubezwłasnowolniona całkowicie. W sytuacji
wykluczenia tych przesłanek sąd może wydać postanowienie, w
którym udzieli zezwolenia na zawarcie takiego małżeństwa. Zgodnie z poglądem J. Winiarza, przesłanki te nie zostały trafnie sformułowane, ponieważ ustawodawcą nie wspomniał o konieczności
również prawidłowego wychowania potomstwa. Odmienne zdanie
przyjął Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 29.12.1978 r. zgodnie z
którym: ,,zawarte w art. 12 § 1 k.r.o. pojęcie "zagrożenie zdrowia
przyszłego potomstwa" należy pojmować w tym sensie, że dotyczy
ono nie tylko kwestii możliwości przekazania choroby psychicznej
ewentualnemu potomstwu, ale także zagadnienia, czy stan psychiczny określonej osoby nie wyłącza prawidłowego, zgodnego z
przyjętymi zasadami wychowania dzieci i w ogóle wykonywania
władzy rodzicielskiej”20. Postępowanie o udzielenie zezwolenia na
zwarcie małżeństwa toczy się w trybie nieprocesowym, które jest
wszczynane w wyniku wniesienia wniosku przez osobę dotkniętą
chorobą psychiczną lub niedorozwojem umysłowym. Zawarcie
takiego małżeństwa na podstawie wydanego zezwolenia nie podlega unieważnieniu21.
Zgodnie z § 2 art. 12 każdy z małżonków ma prawo żądać
unieważnienia małżeństwa z powodu choroby psychicznej lub niedorozwoju umysłowego. Małżeństwo takie nie może zostać jednak
unieważnione po ustaniu choroby psychicznej jednego z małżonków. W takim wypadku następuje uzdrowienie związku małżeńskiego. Wymagane jest aby choroba wygasła a nie ustanie jej najbardziej dolegliwych objawów22.
Przeszkoda ta budzi wiele kontrowersji, ponieważ część
przedstawicieli doktryny postuluje aby w polskim prawie małżeńskim zostały wprowadzone obowiązkowe badania lekarskie nup-

Wyrok SN z 29.12.1978 r. II CR 475/78, OSP 1980/7/141, nr Lex 5120.
A. Zielonacki, Komentarz do art. 12 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, [w:] M.
Andrzejewski, H. Dolecki, J. Haberko, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, nr
LEX 152292.
22 Wyrok SN z 7.04.1967 r. I CR 559/66, RPEiS 1968, z. 2, s. 437.
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turientów23. Pozwoliłoby to na dokładne zbadanie czy zostają spełnione przesłanki z art. 12 k.r.o.
Pozostawanie w związku małżeńskim jako przeszkoda zawarciu małżeństwa- art. 13 k.r.o.
Przeszkoda pozostawania w związku małżeńskim, czyli inaczej bigamia należy do najstarszych zakazów małżeńskich. Jej
wprowadzenie wynika z obowiązującej w polskim prawie zasady
monogamii, czyli pozostawania w jednym związku małżeńskim.
Zakaz ten ma charakter przeszkody bezwzględnej a ponadto zawarcie małżeństwa wbrew przepisowy art. 13 k.r.o. stanowi przestępstwo.
Zgodnie z brzmieniem tego przepisu małżeństwa nie może
zawrzeć osoba pozostająca w związku małżeńskim. Wynika stąd,
że małżeństwo w polskim prawie może zawszeć osoba, która nigdy
nie pozostawała w związku małżeńskim albo małżeństwo w którym pozostawała ustało bądź zostało unieważnione. Zakazu tego
nie stosuje się również w przypadku tzw. matrimonium non exsistens
- małżeństwa nieistniejącego. Art. 13 k.r.o. nie stanowi zakazu
również w stosunku do osób, które pozostając w związku małżeńskim, składają ponowne oświadczenie przed kierownikiem USC.
Przykładem takiego stanu rzeczy mogą być małżonkowie, którzy
pragną odnowić przysięgę małżeńską. Bigamia zachodzi tylko
wówczas, gdy zostaje zawarty związek małżeński z inną osobą, nie
natomiast tą samą24.
W § 2 art. 13 k.r.o. ustawodawca określił krąg podmiotów
uprawnionych do żądania unieważnienia małżeństwa. Uprawniony do wystąpienia z takim żądaniem ma każdy, kto ma w tym interes prawny, co wynika z podkreślenia negatywnego stosunku
ustawodawcy do małżeństw bigamicznych. W tym ujęciu interes
prawny należy rozumieć nie tylko jako interes natury majątkowej
ale także interes ściśle osobisty25. Taki interes więc posiada każdy z

M. Krzosek, Przeszkody małżeńskie w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym¸ [w:]
Prawo kanoniczne kwartalnik prawno-historyczny, Warszawa 2012, nr. 3.
24 J. Gajda, jw. s. 170.
25 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4.10.1968 r., I CR 325/68, nr Lex 6399.
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małżonków. Małżeństwo bigamiczne może zostać unieważnione w
każdym czasie, także po jego ustaniu.
Małżeństwo zawarte z naruszeniem art. 13 k.r.o. nie może jednak zostać unieważnione w sytuacji, gdy poprzednie małżeństwo
ustało z powodu śmierci lub uznania za zmarłego małżonka, który
nie zawarł małżeństwa bigamicznego, ustało w wyniku rozwody
bądź zostało unieważnione. Przepisy k.r.o. w takich wypadkach podtrzymują istniejące małżeństwo, jeżeli przeszkoda ustała26. Konwalidacja takiego małżeństwa nie dojdzie jednak do skutku w sytuacji
śmierci bigamisty. Śmierć bigamisty nie tamuje możliwości unieważnienia małżeństwa, taka szansa istnieje także nadal mimo śmieci
obojga małżonków pozostających w związku bigamicznym27.
Przeszkoda pokrewieństwa i powinowactwa art. 14 k.r.o.
Przeszkoda pokrewieństwa należy do jednych z najstarszych
zakazów małżeńskich. Polskie prawo rodzinne traktuje tą przeszkodę najbardziej rygorystycznie, ponieważ nie przewiduje możliwości konwalidacji takiego małżeństwa. Zakaz ten racjonalizowany jest względami zdrowotnymi oraz moralnymi.
Małżeństwa nie mogą zawrzeć krewni w linii prostej, rodzeństwo ani powinowaci (art. 14 § 1 k.r.o.). Na mocy nowelizacji z 2008
r. Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ustawodawca zdefiniował
pojęcia pokrewieństwa oraz powinowactwa. W świetle przepisów
k.r.o. krewnymi w linii prostej są osoby, które pochodzą jedna od
drugiej. Natomiast w linii bocznej, w sytuacji kiedy osoby pochodzą od wspólnego przodka, a nie są krewnymi w linii prostej. Podstawą pokrewieństwa jest więź biologiczna. Powinowactwo to więź
łącząca małżonka z krewnymi drugiego małżonka. Warunkiem
koniecznym zaistnienia tego stosunku jest zawarcie małżeństwa.
Trwa ono także pomimo jego ustania28.
Przepis art. 14 k.r.o. nie precyzuje czy zakaz ten obowiązuje
osoby co do których zostało prawnie ustalone czy też obejmuje on
T. Smyczyński, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2016, str. 50.
A. Zielonacki, Komentarz do art. 13 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, [w:] M.
Andrzejewski, H. Dolecki, J. Haberko, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, nr
LEX 152293.
28 M. Krzosek, jw. s.117
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sytuacje, gdzie osoby te nie uchodzą za spokrewnione w świetle
prawa. Zgodnie ze stanowiskiem funkcjonującym w nauce prawa
rodzinnego obejmuje zakazem zawieranie małżeństw pomiędzy
krewnym niezależnie czy wiążąca ich więź biologiczna została
prawnie stwierdzona29. Krewnych w linii prostej zakaz ten obejmuje niezależnie od stopnia pokrewieństwa. W przypadku krewnych
w linii bocznej, przeszkoda ta dotyczy jedynie rodzeństwa, które
jest ze sobą spokrewnione w drugim stopniu30.
Małżeństwo z zawarte mimo istnienia przeszkody pokrewieństwa może zostać unieważnione, z żądaniem takim może wystąpić każdy kto ma w tym interes prawny. Interes taki mają więc
sami małżonkowie oraz osoby, które są z nimi związane węzłem
pokrewieństwa. Jego unieważnienie może nastąpić także po jego
ustaniu31.
Przeszkoda powinowactwa dotyczy tylko i wyłącznie powinowatych w linii prostej. Nabiera ona mocy po ustaniu małżeństwa, które jest jego źródłem. W przypadku tej przeszkody nie
można mówić o uzasadnieniu jej wprowadzenia względami eugenicznymi. Jej racjonalizacja bardziej odpowiada negatywnemu wydźwiękowi małżeństw zawieranych pomiędzy powinowatymi. W
przypadku tej przeszkody jest ona zakazem względnym odmiennie
niż przeszkoda pokrewieństwa. W przypadku wystąpienia przesłanki ważnych powodów sąd może udzielić zezwolenia na zawarcie małżeństwa pomiędzy powinowatymi w linii prostej. Ważne
powody stanowią pojęcie niejasne, które wzbudza wątpliwości.
Kryteria udzielenia zezwolenia z powodu istnienia są nie co podobne do tych z art. 10 k.r.o.; nie należy jednak przyjmować, że są
one tak samo rygorystyczne jak przy udzieleniu zezwolenia na zawarcie małżeństwa przez małoletniego. Sądem właściwym do
udzielenia takiego zezwolenia jest sąd rejonowy, odbywa się to w
trybie nieprocesowym. Wniosek taki może złożyć, każdy z powi-

J. Gajda, jw. s. 173.
D. Kotłowski, Komentarz orzeczniczy do art. 14 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, [w] D. Kotłowski, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Wybór orzecznictwa¸ nr
Lex 405915.
31 M. Andrzejewski, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2006, s. 46-47.
29
30
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nowatych32. Małżeństwo zawarte pomiędzy powinowatymi może
być unieważnione jeżeli zostało zawarte bez uprzedniej zgody
udzielonej przez sąd. Do wytoczenia powództwa o unieważnienie
małżeństwa ze względu na więź powinowactwa jest uprawniony
każdy z małżonków oraz prokurator.
Przeszkoda przysposobienia- art. 15 k.r.o.
Stosunek przysposobienia naśladuję więzi jakie istnieją pomiędzy rodzicami a dziećmi, to jasno stąd wynika dlaczego ustawodawca ustanowił taki zakaz małżeński. Drugim powodem uzasadniającym istnienie takiego zakazu jest charakter przysposobienia. Przysposobienie jest stosunkiem zależności co mogłoby powodować zmuszenie przysposobionego przez przysposabiającego do
zawarcia małżeństwa33.
Zgodnie z art. 15 § 1 k.r.o. nie mogą zawrzeć małżeństwa
przysposabiający i przysposobiony. Zakaz ten nie obejmuje krewnych jednej ze stron. Dotyczy on zarówno przysposobienia pełnego
jak i niepełnego. Przeszkoda ta ma charakter bezwzględny oraz jest
nieusuwalna. Wynika stąd, że ustawodawca nie przewiduje na
gruncie art. 15 k.r.o. możliwości uzyskania zezwolenia na zawarcie
małżeństwa pomiędzy osobami, które łączy stosunek przysposobienia. Może jednak nastąpić jego konwalidacja w momencie, kiedy
przysposobienie zostanie rozwiązane34. Unieważnienia takiego
małżeństwa może żądać każdy z małżonków.
Podsumowanie
Instytucja małżeństwa stanowi podstawę unormowania stosunków w sensie prawnym pomiędzy dwoma osobami. W sensie
socjologicznym to jedna z podstawowych grup społecznych, której
celem jest wychowanie przyszłego potomstwa. Ważne więc jest aby
młodzi ludzie zakładając rodzinę robili to zgodnie z zasadami obyczajowymi i moralnymi funkcjonującymi w danym społeczeństwie.
W polskim prawie rodzinnym ustawodawca wprowadził pewne
ograniczenia, które stanowią zakazy małżeństwie. Przyjęcie takiego
J. Gajda, jw. s. 178.
Tamże, s. 180.
34 K. Piasecki, Prawo małżeńskie, Warszawa 2011, s. 80.
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rozwiązania poparte jest względami dobra rodziny oraz celu i istoty małżeństwa.
Streszczenie:
Małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny. Ustawodawca
wymaga aby przyszli nupturienci przed złożeniem oświadczeń
woli spełnili pewne warunki. Jednym z takich warunków jest brak
pomiędzy nimi przeszkód małżeńskich. Polski Kodeks rodzinny i
opiekuńczy przewiduje następujące przeszkody małżeńskie: wieku, ubezwłasnowolnienia całkowitego, choroby psychicznej lub
niedorozwoju umysłowego, bigamii, pokrewieństwa, powinowactwa oraz przysposobienia. Wprowadzenie tego rodzaju zakazów
ma na celu ochronę celów oraz istoty samego małżeństwa. Kierowano się także względami moralnymi oraz eugenicznymi. Przeszkody małżeńskie możemy podzielić na względne i bezwzględne.
W wypadku tych pierwszych możliwe jest zawarcie małżeństwa
ale tylko w sytuacji, kiedy sąd udzieli stosownego zezwolenia. Ponadto istnieje możliwość konwalidacji małżeństwa wadliwego czyli
jego uzdrowienie.
Słowa klucze: małżeństwo, przeszkody małżeńskie, zakazy
małżeńskie, konwalidacja
Summary:
Marriage is a relationship between a woman and a man. The
legislator requires that prospective customers before fulfilling the
terms of the will fulfill certain conditions. One of such conditions is
the lack of marriage barriers between them. The Polish Family and
Guardianship Code provides for the following marital barriers: age,
total incapacitation, mental illness or mental retardation, bigamy,
affinity, affinity and adoption. The introduction of such prohibitions aims to protect the aims and essence of the marriage itself.
They were also driven by moral and eugenic considerations. Obstacles can be divided into relative and absolute. In the case of the
former, it is possible to conclude a marriage but only if the court
gives the appropriate permission. In addition, it is possible to rectify the malfunctioning marriage, his healing.
Key words: marriage, marital barriers, marriage ban, convalidation
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Dawid Lis

PRAWA I OBOWIĄZKI MAŁŻONKÓW W PRAWIE POLSKIM
I NAUCZANIU KOŚCIOŁA
Zagadnienie dotyczące obowiązków małżeńskich wynikających z prawa świeckiego oraz kościelnego do dnia dzisiejszego pozostaje kwestią intensywnie rozpatrywaną przez wszelkiej maści
komentatorów, będących wybitnymi znawcami tej tematyki. Sytuacja ta dotyczy zarówno praw i obowiązków małżonków wynikających z cywilnego prawa polskiego jak też nauki prawa kanonicznego. Gwoli wyjaśnienia zauważyć trzeba, iż zainteresowanie to w
świetle nauki Kościoła katolickiego przybrało na znaczeniu pod
wpływem nauczania Soboru Watykańskiego II i od tego czasu znacząco zaczęto przywiązywać wagę do prawa naturalnego i naturalnych zdolności człowieka. Kodeks prawa kanonicznego1 z 1983
roku wprowadzał całkowicie nową normę, która dwukrotnie odwołuje się do pojęcia istotnych obowiązków małżeńskich (kan. 1095
nr 2 i 3). Na tej podstawie o obowiązkach małżeńskich można mówić w różnych aspektach: w znaczeniu społecznym, socjologicznym, doktrynalnym, pastoralnym i prawnym. W każdej z tych
dziedzin wyróżnić zatem można obowiązki istotne i nieistotne2. Co
zaś tyczy się prawa polskiego to stosunki niemajątkowe i majątkowe wynikające z małżeństwa, pokrewieństwa oraz opieki kurateli
regulowane są przez ustawę z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks
rodzinny i opiekuńczy3.
Wydaje się oczywistym, że prawidłowe wypełnianie obowiązków małżeńskich w obu sferach prawa w sposób bezpośredni
przyczynia się przede wszystkim do stabilizacji oraz wzajemnego
szczęścia małżonków i całych rodzin. Wszakże wpływa także na
poprawniejsze wychowanie dzieci, a przez to solidniejsze przygoKodeks Prawa Kanonicznego, przekład polski zatwierdzony przez Konferencję
Episkopatu, Pallotinum, Poznań 1984, dalej: KPK.
2 R. Sztychmiler, Obowiązki małżeńskie- istotne i nieistotne, Ius Matrimoniale 3
(9), 1998, s. 115.
3 Dz. U. 1964 nr 9 poz. 59 z późn. zm., dalej: KRO.
1
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towanie kolejnego pokolenia do podjęcia tychże obowiązków. W
znaczeniu społecznym obowiązki małżonków przejawiają się również w tym, że dzięki poszczególnym uregulowaniom mogą oni
poddać się procedurze sprawdzającej ważność swojego małżeństwa i umożliwić im najmniej optymistycznym wariancie jego rozwiązanie w sensie cywilnym w przypadku ich naruszeń4.
Przechodząc bezpośrednio do analizy tematyki obowiązków
małżeńskich wynikających z KPK, które rozpatrzone zostaną w
pierwszej kolejności, stwierdzić trzeba, że sam ustawodawca kościelny znany ze swojej powściągliwości w wyjaśnianiu i definiowaniu istotnych definicji ani nie określił, ani nie sugeruje istotnych
obowiązków małżeńskich. Kwestia ta jak się zdaje pozostawiona
została teoretykom prawa i jurysprudencji. W zasadzie jedyną
normą dotyczącą powołanego zagadnienia jest wspomniany ka.
1095 nr 2 i 3 zgodnie z którą: „Niezdolni do zawarcia małżeństwa
są ci, którzy: […] mają poważny brak rozeznania oceniającego co
do istotnych praw i obowiązków małżeńskich wzajemnie przekazywanych i przyjmowanych”5. Natomiast jak wynika z nr 3 powołanego kanonu: „z przyczyn natury psychicznej nie są zdolni podjąć istotnych obowiązków małżeńskich”6. Obie powołane wyżej
normy określają znaczenie istotnych obowiązków małżeńskich w
kanonicznym prawie małżeńskim materialnym. Dlatego też należy
zastanowić się, jakie obowiązki małżeńskie należą do istotnych i
odróżnić je od nieistotnych. Relacja ta ma znaczenie w kontekście
niezdolności do zawarcia małżeństwa, albowiem może wynikać
tylko z odpowiedniej relacji osoby do obowiązków istotnych7. Jan
Paweł II przypomniał o tej kwestii kanonistom w przemówieniach
do skierowanych do Roty Rzymskiej z 1987 roku i 1988 roku. Kanoniści zajmujący się istotnymi obowiązkami małżeńskimi są
zgodni, że uregulowanie tej kwestii zawarte zostało w ogólnie
określonych przymiotach małżeństwa oraz przymiotach małżeństwa. Doszukują się oni istotnych obowiązków małżeńskich w
trzech tradycyjnie wyróżnionych dobrach małżeńskich ( tzw. boR. Sztychmiler, Obowiązki małżeńskie…, s. 115.
Kan. 1095 nr 2 KPK.
6 Kan. 1095 nr 3 KPK.
7 C. Burke, Reflexiones en torno al canon 1095. “Ius Canonicum” 31: 1991 (nr 61), s. 87.
4
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num fidei, czyli jedność; bonum sacramenti, czyli nierozerwalność;
bonum prolis – dobro potomstwa) lub w czterech dobrach małżeństwa (czwarte określane jest mianem bonum coniugum, czyli dobrem
małżonków) albo w przedmiocie zgody małżeńskiej. Zauważyć
warto, że trzy dobra małżeństwa – tj. potomstwa, wierności i nierozerwalności – określił św. Augustyn. Czwarte dobro, znane jako
dobro małżonków, zostało wskazane przez Sobór Watykański II.
Po Soborze wszystkie cztery dobra stanowią jedną organiczną całość i jednocześnie źródło wszystkich obowiązków małżeńskich.
Obowiązki małżeńskie powstają wraz z powstaniem węzła małżeńskiego, a wygasają z chwilą jego ustania8. Spotkać można także
orzeczenia rotalne, w których wysuwa się konkretne propozycje,
które prawa i obowiązki należy uznać za istotne, a które nie. W wyroku z dnia 23 czerwca 1988 roku, próbę taką podjął A. Stankiewicz9, a w roku 1993 nadmieniony już C. Burke10. J. Hervada nadmienia, że istotne obowiązki są te, które należą do przedmiotu
zgody małżeńskiej, a więc są to obowiązki ściśle prawne, a nie tylko moralne11.
Na podstawie, więc analiz wyroków Roty Rzymskiej oraz publikacji kanonistów ks prof. R. Sztychmiler wysuwa wniosek, że do
obowiązków małżeńskich zaliczyć należy te wszystkie obowiązki,
które warunkują realizację dobra małżonków (bonum coniugum) i
dobra potomstwa (bonum prolis). Oba pojęcia należy rozumieć szeroko: obowiązki służące bonum coniugum to obowiązek jedności
(wierności), dozgonności, pielęgnowania wspólnoty życia małżeńskiego i inne; obowiązki służące bonum prolis to obowiązek pożycia
intymnego otwartego na przekazywanie życia, obowiązek przyjęcia każdego poczętego życia, obowiązek wychowania dzieci oraz
inne obowiązki z tym związane. Nie ma obowiązków, które służą
wyłącznie dobru małżonków lub tylko dobru potomstwa. Jedne na
drugie wzajemnie wpływają, a wypełnienie jednych przyczynia się
J. Borucki, Istotne obowiązki małżeńskie w świetle przepisów prawa kanonicznego i
polskiego, Studia Włocławskie 8 (2005), s. 250-251.
9 RRDec 80:1998, s. 417.
10 Wyrok z 22.07.1993 r. „Monitor Ecclesiasticus” 29: 1994, s. 515-517.
11 J. Hervada, Obligationes esentiales del matrimonio. “Ius Canocium” 31: 1991 (n.
61), s. 61-63.
8
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także do dobra w drugiej dziedzinie. Można jedynie mówić, że
pewne obowiązki mają większe znacznie dla dobra małżonków,
podczas gdy inne – dla dobra potomstwa12.
Odnośnie natomiast nieistotnych obowiązków małżeńskich
zaznaczyć trzeba, że ich niewypełnianie nie stanowi przesłanki do
stwierdzenia nieważności małżeństwa w sensie kanonicznym. Do
tej grupy obowiązków można zaliczyć choćby obowiązek utrzymywania pozytywnych relacji personalnych z dalszą rodziną małżonka, np. z teściową lub teściem, obowiązek troski o dobro społeczne, o dobro państwa i Kościoła13.
W tym miejscu głębsza uwaga poświęcona zostanie wszystkim obowiązkom służącym realizacji dobra małżonków. Jak więc
wynika z kan. 1135 KPK obydwojgu małżonkom przysługują jednakowe prawa i obowiązki „w tym, co dotyczy wspólnoty życia
małżeńskiego”. Aczkolwiek dodać trzeba, że między prawami i
obowiązkami małżeńskimi ciężko wyodrębnić jest granicę, albowiem prawa małżonków są jednocześnie ich obowiązkami. Mówiąc prościej to co dla jednego małżonka będzie prawem (uprawnieniem) dla drugiego z nich jest obowiązkiem14. Sobór Watykański
II wzywał do wierności małżeńskiej: „To głębokie zjednoczenie
będące wzajemnym oddaniem się sobie dwóch osób, jak również
dobro dzieci, wymaga pełnej wierności małżonków i prze ku nieprzerwanej jedności ich współżycia”15. Z cytowanego fragmentu
wynika, że za koniecznością dochowania wierności przemawiają
dwie racje. Pierwsza z nich to głębokie zjednoczenie małżonków,
które byłoby pozorne w sytuacji, gdyby pozbawione zostało wierności. Drugą natomiast jest dobro dzieci poprzez zapewnienie
wspólnoty życia, umożliwiającej ich właściwe wychowanie16. Prowadzi to do wniosku, że obowiązek wierności nie mieści się wyłącznie w samym dobru małżonków, ale wchodzi również w zaJ. Borucki, Istotne obowiązki małżeńskie…, s. 251.
Tak: R. Stychmiler, Obowiązki małżeńskie…, s. 122-123.
14 J. Borucki, Istotne obowiązki małżeńskie…, s. 251.
15 Gaudium et spes, nr 48, [w:] Sobór Watykański II, Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, Poznań 1967.
16 R. Sztychmiler, Doktryna Soboru Watykańskiego II o celach małżeństwa i jej recepcja w Kodeksie Prawa Kanonicznego z roku 1983, Lublin 1993, s. 247
12
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kres dobra potomstwa. Jak zaznacza prawodawca kościelny w kan.
1055 § 1 KPK małżeństwo stanowi „wspólnotę całego życia”. Zaś
według kan. 1056 KPK jednym z przymiotów małżeństwa jest jedność. W efekcie więc ważnie zawartego małżeństwa „powstaje
między małżonkami węzeł z natury swej trwały i wyłączny”17. Powołany obowiązek wynika z faktu, że wspólnotę małżeńską tworzą
tylko dwie osoby, które zawarły małżeństwo. Stąd też mąż i żona
są zobowiązani do całkowitego i wzajemnego dochowania sobie
wierności, wyrażającej się w jedności nie tylko cielesnej, ale i duchowej. Co do zasady winni jedność tę pogłębiać i umacniać. W
przypadku duchowej jedności małżeńskiej jej pogłębienie następuje
przez wzajemną pomoc, życzliwość, ofiarność i wspólne wychowanie dzieci18.
Kolejnym obowiązkiem wchodzącym w zakres dobra małżonków jest obowiązek nierozerwalności, czyli zachowania jego
dozgonnego charakteru. Mówi się, że jest on jednym z najistotniejszych obowiązków. Wynika on z tego, że ani sami małżonkowie
własną powagą, ani też władza świecka przez jakiekolwiek orzeczenie nie mogą rozwiązać ważnie zawartego i dopełnionego małżeństwa za życia obydwu stron. Reasumując żadna ze stron nie
może za życia drugiej strony zawrzeć ważnie innego małżeństwa19.
Następnym obowiązkiem małżonków jest obowiązek pożycia
małżeńskiego na sposób ludzki (humano modo). W tym zakresie
powołać się trzeba na treść kan. 1061 § 1 KPK, gdzie prawodawca
stwierdza, że małżeństwo „ze swej natury” ukierunkowane jest na
akty małżeńskie podejmowane na sposób ludzki i zdolne do zrodzenia potomstwa. Wskutek zawarcia małżeństwa strony przekazują sobie prawo do takich aktów małżeńskich. W dziedzinie pożycia intymnego małżonków obowiązuje powołana wcześniej zasada
wyrażona w kan. 1135 KPK. Konsekwencją tego obowiązku jest to,
że żadne z małżonków nie może domagać się, bądź też odmawiać
pożycia małżeńskiego, nie licząc się z potrzebami i możliwościami
drugiej strony. Powołany już Sobór Watykański II podaje, że pożyZob. kan. 1134 KPK.
R. Sztychmiler, Istotne obowiązki małżeńskie, Warszawa 1997, s. 244. Zob. także: J. Borucki, Istotne obowiązki małżeńskie…, s. 252.
19 R. Sztychmiler, Istotne obowiązki…, s. 247.
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cie intymne wymaga od małżonków wyrozumiałości i ofiarności,
aby spełniało zadanie jednoczenia małżonków, umacniania ich miłości i wierności oraz uzdalniało do podejmowania trudów rodzicielstwa.
Zdaniem niektórych autorów spełnianie aktów małżeńskich
humano modo oznacza świadome i dobrowolne podejmowanie oraz
przeżywanie aktów małżeńskich, stąd współżycie seksualne małżonków nie powinno odbywać się pod wpływem zamroczenia alkoholowego lub odurzenia środkami narkotycznymi, a także pod
wpływem przymusu lub gwałtu- skoro przez nie małżonkowie
mają jednoczyć się ze sobą na płaszczyźnie duchowo-cielesnej w
najgłębszy sposób, spośród naturalnych i dostępnych ludziom20.
W dalszej kolejności według nauki Kościoła małżonkowie posiadają także względem siebie obowiązek budowania wspólnoty
całego życia. Wynika to z uregulowania KPK zawartego w kan.
1055 § 1 zaznaczającego, że kobieta i mężczyzna przez zawarcie
małżeństwa „tworzą wspólnotę całego życia”. Również i w tej
kwestii wypowiedział się Jan Paweł II w adhortacji apostolskiej
Familiaris consortio pouczając małżonków w jaki sposób mają budować prawdziwą wspólnotę osób. Elementami niezbędnymi zatem winno być zaufanie i wzajemne zrozumienie małżonków. Ponadto winni oni zdążać „ku coraz większej więzi pomiędzy sobą na
każdym poziomie: na poziomie związku ciał, charakterów, serc,
umysłów i dążeń, związku dusz”21. Aby więc poprawnie realizować nakreślony obowiązek konieczna jest jedność duchowa małżonków i właściwe relacje międzyludzkie panujące między nimi.
Chodzi tu więc nie tylko o wzajemne dopełnienie w sferze cielesnej, ale także i duchowej. Osoby, które nie są zdolne do ofiarności i
postawy altruistycznej wobec współmałżonka, do dawania siebie

J. Cymbała, Istotne obowiązki małżeńskie i przyczyny niezdolności do ich podjęcia
w wyrokach Roty Rzymskiej z lat 1983–1992 wydanych na podstawie kan. 1095 nr 3
Kodeksu Prawa Kanonicznego, opublikowanych w „Decisiones”, Olsztyn 2002, s. 43–
44. Tak też: J. Borucki, Istotne obowiązki małżeńskie…, s. 253.
21 Familiaris consortio, nr 19, [w:] Adhortacje Ojca Świętego Jana Pawła II, t. 1,
Kraków 1996.
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drugiej osobie, co zakłada pewien poziom dojrzałości, są niezdolne
do zawarcia małżeństwa22.
Istotnym zagadnieniem wartym uwagi w ramach dobra małżonków jest także obowiązek wzajemnej pomocy. Ma on z kolei
swoje uzasadnienie w Biblii- „Bóg stworzył mężczyznę i kobietę,
aby wzajemnie sobie pomagali”23. Dodatkowo na temat pomocy
wzajemnej wypowiedział się Sobór Watykański II w dwóch dokumentach: Konstytucji dogmatycznej o Kościele Lumen gentium i
Konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym
Gaudium et spes. Lumen gentium tylko raz używa się terminu „pomagać”. Stwierdza się tam krótko, że małżonkowie „wspomagają
się wzajemnie we współżyciu małżeńskim oraz rodzeniu i wychowaniu potomstwa” (nr 11). Gaudium et spes nadmienia, iż pomoc
wzajemna ma duże znacznie w małżeństwie, jednakże nie określa
czy jej znacznie jest istotne i na czym ona miałaby polegać. W świetle dokumentów soborowych pomoc wzajemna nie jest związana
wyłącznie z funkcją prokreacyjno-wychowawczą, lecz służy także
do realizacji innych celów. Wzajemna pomoc obejmuje wszystkie
dziedziny życia małżonków: sprawy materialne, duchowe, osobiste, rodzinne i zawodowe. We wszystkich tych dziedzinach mąż i
żona powinni mieć oparcie w swoim współmałżonku. Każde z nich
powinno zawsze starać się o zaspokojenie słusznych potrzeb
współmałżonka24.
Następnym celem, ku któremu skierowane jest małżeństwo,
wedle dyspozycji kan. 1055 § 1 i 1061 § 1 KPK jest zrodzenie potomstwa. Przy czym w tym znaczeniu wyróżnia się generalnie dwa
istotne obowiązki, które warunkują realizację tego celu. Mianowicie
chodzi o obowiązek pożycia intymnego otwartego na zrodzenie
potomstwa i obowiązek przyjęcia poczętego ze współmałżonkiem
potomstwa. Odnośnie pierwszego z nich podkreślić wymaga, że
prawna wartość małżeństwa może być z braku potomstwa zakwestionowana wówczas, gdy w akcie zgody (consensus) na zawarcie
R. Sztychmiler, Istotne obowiązki…, s. 249. Por. także: J. Borucki, Istotne obowiązki małżeńskie…, s. 253.
23 Zob.: Rdz 2, 18.
24 R. Sztychmiler, Istotne obowiązki…, s. 252. Por. także: J. Borucki, Istotne obowiązki małżeńskie…, s. 254.
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małżeństwa po jednej lub po obu stronach występuje akt woli z
góry wykluczający potomstwo, czyli eliminujący zrodzenie i wychowanie dzieci25. Tylko bowiem akty małżeńskie otwarte na zrodzenia potomstwa są ścisłym uprawnieniem i obowiązkiem małżonków. Nie dopuszcza się możliwości rodzenia dzieci w sposób
nienaturalny, nieludzki, bez seksualnego współdziałania małżonków- na przykład w warunkach laboratoryjnych26. W kontekście
drugiego ze wskazanych obowiązków powołać się trzeba na treść
kan. 1101 § 2 KPK, który stwierdza, że „jeżeli jedna ze stron lub
obydwie pozytywnym aktem woli wykluczyłyby samo małżeństwo lub jakiś istotny element małżeństwa, albo jakiś istotny przymiot, zawierają je nieważnie”. W. Góralski uznaje za niezdolnych
do podjęcia obowiązku przyjęcia poczętego życia tych, którzy
wskutek impulsów obsesyjno-determinujących dążą w sposób nieprzezwyciężony do przeszkodzenia w poczęciu życia albo do dokonania aborcji czy też do zabicia życia narodzonego, bądź też
wreszcie do wykluczenia potomstwa27. Stanowisko Kościoła na
temat ochrony życia ludzkiego od momentu jego poczęcia jest jasno
określone- zarówno aborcja jak też dzieciobójstwo stanowią zbrodnię. Jako przykład wskazać należy dokument wydany przez Kongregację Nauki Wiary z dnia 18 listopada 1974 r., w którym broni
się nienaruszalnego, z woli Stwórcy, prawa dziecka do życia, którego nie może pozbawić żadna jednostka ani żadna władza publiczna, gdyż od chwili poczęcia jest ono odrębną osobą, podmiotem praw i obowiązków28. Prawodawca kodeksowy opowiada się
jednoznacznie za ochroną życia od momentu jego poczęcia. Jeżeli
więc ciąża zostanie przerwana, w chwili zaistnienia tego skutku,
przewidywana jest najbardziej surowa kara, czyli ekskomunika
latae sententiae o czym wspomina kan. 1398 KPK. W Deklaracji o
wychowaniu chrześcijańskim Gravissimum educationis wydanej w
J. Krukowski, Wykluczenie potomstwa. Nowe tendencje w orzecznictwie rotalnym, [w:] Kościół i Prawo, t. 3, Lublin 1984, s. 227.
26 R. Sztychmiler, Istotne obowiązki…, s. 256–258. Tak też: J. Borucki, Istotne
obowiązki małżeńskie…, s. 255.
27 W. Góralski, Niezdolność do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich. Próba
analizy kan. 1095 n. 3, „Ius Matrimoniale” 1(1990), s. 63.
28 J. Cymbała, Istotne obowiązki małżeńskie…, s. 57.
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ramach obrad Soboru Watykańskiego II powołano się także na
obowiązek wychowania dzieci, który jest konsekwencją prawa
wszystkich ludzi, a więc i dzieci do ich wychowania29. W tym znaczeniu funkcjonują dwa rodzaje wychowania: naturalne i chrześcijańskie. W kan. 226 § 2 KPK stwierdza: „rodzice, ponieważ dali
dzieciom życie, mają bardzo poważny obowiązek i prawo ich wychowania”. Zatem wychowanie dzieci jest podstawowym i niezbywalnym obowiązkiem i prawem rodziców. Prawodawca w kan.
1136 KPK szczegółowo wylicza, jakie dziedziny życia winno objąć
wychowanie dzieci: „Rodzice mają najcięższy obowiązek i najpierwsze prawo troszczenia się zgodnie, według swoich możliwości, o wychowanie potomstwa zarówno fizyczne, społeczne i kulturalne, jak i moralne i religijne”. Obowiązek ten zasadniczo powinien być spełniany przez małżonków już od chwili poczęcia dziecka- dbając o zdrowe odżywianie, zdrowe środowisko, higienę pracy i wypoczynku oraz o to, aby bezpiecznie je urodzić. Natomiast
po urodzeniu dziecka mają obowiązek utrzymać je przy życiu i
troszczyć się o jego prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny, zapewniając w miarę możliwości wszystko, co temu rozwojowi służy30. Najwięcej jednak uwagi prawodawca kościelny poświęca
normom dotyczącym wychowania religijnego potomstwa przez
małżonków. Poprzez wychowanie religijne rodzice mają przygotować dzieci do życia według zasad wiary, tak by mogły się uświęcać i osiągnąć zbawienie. Norma kodeksowa zawarta w kan. 774 §
2 KPK stwierdza: „Rodzice przed innymi mają obowiązek słowem i
przykładem formować dzieci w wierze i praktyce życia chrześcijańskiego. Podobny obowiązek spoczywa na tych, którzy zastępują
rodziców, oraz chrzestnych”. Powołany kanon pozostaje w ścisłym
związku z dekretem Soboru Watykańskiego II pouczającym, że
małżonkowie chrześcijańscy mają być dla dzieci pierwszymi głosicielami i nauczycielami wiary, którzy słowem i przykładem zaprawiają je do życia chrześcijańskiego31.

Gravissimum educationis, nr 1.
J. Cymbała, Istotne obowiązki małżeńskie…, s. 60. Tak też: J. Borucki, Istotne
obowiązki małżeńskie…, s. 257.
31 Zob.: Apostolicam actuositatem, nr 11.
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Rodzice katoliccy mają z kolei prawo i obowiązek doboru takich środków i instytucji, przy pomocy których, po uwzględnieniu
miejscowych warunków, mogliby lepiej troszczyć się o katolickie
wychowanie swoich dzieci32. Kontynuacją takiego obowiązku jest
kan. 798 KPK, zobowiązujący rodziców do kierowania dzieci do
szkół zapewniających wychowanie katolickie. W przypadku gdyby
nie mogli tego uczynić, sami mają obowiązek zatroszczyć się, by
ich dzieci otrzymały katolickie wychowanie. Jeżeli zaś małżeństwo
jest mieszane prawodawca żąda od strony katolickiej zobowiązania
się, że zrobi wszystko, co w jej mocy, aby dzieci zostały ochrzczone
i wychowane w Kościele katolickim. Ponadto KPK w kan. 914 nakłada na rodziców oraz ich zastępców obowiązek zadbania o to,
aby dzieci po dojściu do używania rozumu i odpowiednim przygotowaniu przyjęły jak najszybciej Ciało Chrystusa, po uprzedniej
spowiedzi sakramentalnej33.
Tak w dużym skrócie zaprezentowane zostały istotne obowiązki małżonków nałożone przez prawodawcę Kościelnego. Jak
widać ich zakres jest dosyć obszerny, aczkolwiek nie sposób w ramach jednego artykułu opisać całości tego zagadnienia, dlatego też
wyjaśnione zostały co istotniejsze kwestie. Dalsza część opracowania poświęcona zostanie uregulowaniom wynikającym z prawa
polskiego.
Słowem wstępu zauważyć trzeba, że prawa i obowiązki powstają między małżonkami w momencie zawarcia małżeństwa.
Dlatego nie można mówić o ich „naruszeniu” jeszcze przed tą
chwilą. Niemniej jednak w określonych sytuacjach brak ujawnienia
przy zawarciu małżeństwa albo po tej chwili określonych informacji małżonkowi (np. o poddaniu się operacji zmiany płci lub aborcji,
odbyciu kary pozbawienia wolności, utrzymywaniu stosunków
płciowych z innymi osobami, skłonnościach homoseksualnych)
może być podstawą naruszenia obowiązku lojalności między małżonkami i może wpływać na ustanie między nimi wspólnego pożycia34. Prawa i obowiązki małżonków w sensie cywilistycznym z
Por. kan. 793 § 1 KPK.
J. Borucki, Istotne obowiązki małżeńskie…, s. 257-258.
34 W. Borysiak, Komentarz do art. 23 kro, [w:] Wierciński Jacek (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, wyd. LexisNexis 2014.
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reguły mają charakter wzajemny, ale nie obowiązuje co do nich
zasada ekwiwalentności, bardzo często bowiem świadczenia spełniane w ich ramach obciążają tylko jedną stronę, bez ekwiwalentu
od drugiej strony. Ich szczególna właściwość polega także na tym,
że elementy majątkowe są ściśle splecione z niemajątkowymi, np.
w skład obowiązku dbałości o potrzeby drugiego małżonka (i całej
rodziny) wchodzą zarówno świadczenia pieniężne, jak i polegające
na osobistych staraniach. Ponadto wyjątkowość praw i obowiązków osobistych między małżonkami upatrywana jest w tym, że nie
korzystają one z sankcji bezpośredniego przymusu, co oznacza, że
nie można ich przymusowo wyegzekwować35.
Główny akt regulujący relacje między małżonkami jakim jest
KRO opiera na założeniu, że osoby te mają równe prawa i obowiązki zarówno w sferze praw i obowiązków niemajątkowych, jak
i majątkowych. Stan taki potwierdza art. 23 KRO. Poślubieni są
obowiązani do wspólnego pożycia, wzajemnej pomocy i wierności
oraz do współdziałania dla dobra rodziny, którą przez swój związek założyli. Powołany postulat rozstrzyga więc, że wszelkie wątpliwości na tle praw i obowiązków małżonków należy rozpatrywać
z poszanowaniem zasady pełnej równości żony i męża. Nie oznacza to jednak, że nie należy mieć na uwadze przy określaniu, w
szczególności obowiązków małżonków, stworzonego przez naturę
podziału ról mężczyzny i kobiety w życiu36. Konsekwencją równouprawnienia małżonków staje się więc kwestia dotycząca rozstrzygania istotnych spraw rodziny. Tematyka ta unormowana została
w art. 24 KRO: „Małżonkowie rozstrzygają wspólnie o istotnych
sprawach rodziny; w braku porozumienia każdy z nich może
zwrócić się o rozstrzygnięcie do sądu”. Małżonkowie rozstrzygają
wspólnie, na mocy porozumienia, co do sposobu załatwiania poszczególnych spraw majątkowych i niemajątkowych. Kodeks nie
definiuje pojęcia „istotne sprawy rodzinne”. Jako istotne sprawy
rodziny wylicza się przykładowo: miejsce zamieszkania rodziny,
skorzystanie przez małżonka z urlopu wychowawczego, wybór
imienia dziecka i kierunku nauczania członka rodziny, przyjęcie do
35
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J. Ignatowicz, Prawo rodzinne. Zarys wykładu, wyd. 2, Warszawa 1995, s. 77.
Z. Szczurek, Prawo cywilne dla studentów administracji, Zakamycze 2001, s. 537

mieszkania krewnego, uzgodnienie, jaką część zarobków małżonek
powinien przeznaczyć na potrzeby rodziny37.
Jak wynika także z norm KRO ślubni obowiązani są do
wspólnego pożycia, które obejmuje więź duchową, fizyczną i gospodarczą. Więź duchowa polega na więzi psychicznej i wzajemnej
lojalności. Pożycie w sferze fizycznej oznacza obowiązek współżycia seksualnego, który jest jednak determinowany szeregiem czynników (np. szacunkiem dla potrzeb każdego z małżonków w tym
względzie, chorobą, wiekiem). Wspólnota gospodarcza polega na
prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego, co łączy się ze
wspólnym zamieszkaniem małżonków, które w pewnych okresach
małżeństwa może być trudne do zrealizowania (np. w związku z
koniecznością pracy w innej miejscowości)38.
Co się tyczy obowiązku wzajemnej pomocy to obejmuje on
zarówno psychiczne, jak i moralne wspieranie małżonka w trudnych dla niego sytuacjach życiowych, udział w życiu rodzinnym,
wsparcie w razie choroby i kalectwa, pomoc małżonkowi w jego
pracy zawodowej, a także przyczynianie się do zaspokojenia materialnych potrzeb zapewniających obojgu małżonkom równą stopę
życiową. Zaznaczyć trzeba, że w ramach ustawowego obowiązku
wzajemnej pomocy ma on charakter wyłącznie nieodpłatny. Sam
jego zakres i forma zależy od różnych czynników takich jak np.
wiek małżonka i jego stan zdrowia, możliwości dysponowania
wolnym czasem.
W ścisłym związku ze wskazanym obowiązkiem pozostaje
także obowiązek wierności małżonków. Można powiedzieć, że jest
to jeden z zasadniczych elementów stanowiących podstawę poprawnego funkcjonowania małżeństwa. Wierność małżeńska oznacza wykluczenie osób trzecich przede wszystkim ze sfery stosunków
seksualnych między małżonkami, przy czym chodzi tu o stosunki
osób odmiennej, jak i tej samej płci. Naruszeniem tego obowiązku
będzie także tworzenie pozorów zdrad przez małżonków oraz sytu-

M. Lech-Chełmińska, V. Przybyła, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Praktyczny
komentarz, Warszawa 2001, s. 62–63.
38 Tak: J. Borucki, Istotne obowiązki małżeńskie…, s. 258. Por. również: R. Krajewski, Podstawy prawa rodzinnego, wyd. ŻAK, Warszawa 2003, s. 59.
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acja, gdy małżonek dopuszcza się współżycia seksualnego z osobą
trzecią nawet mimo upoważnienia przez drugiego małżonka39.
Jak podano na wstępie z art. 23 KRO wynika również obowiązek współdziałania małżonków dla dobra rodziny, którą przez
swój związek założyli. Wyjaśnić przy tym trzeba, że obowiązek ten
jest szerszy niż obowiązek alimentacyjny, który chroni przede
wszystkim przed niedostatkiem i polega na dostarczaniu środków
materialnych w celu zaspokojenia tylko usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego. Swoim zakresem obejmuje: dostarczanie materialnych środków na utrzymanie rodziny, osobiste starania o wychowanie dzieci oraz pracę we wspólnym gospodarstwie domowym. Konkretyzację powyższego odnaleźć można w przepisach
art. 27–29 KRO40. Zgodnie więc z art. 27 KRO oboje małżonkowie
obowiązani są, każdy według swych sił oraz swych możliwości
zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli. Zadośćuczynienie
temu obowiązkowi może polegać także, w całości lub w części, na
osobistych staraniach o wychowanie dzieci i na pracy we wspólnym gospodarstwie domowym. W sytuacji, gdy jeden z małżonków nie przyczynia się do zaspokajania potrzeb rodziny, sąd może
nakazać, aby jego wynagrodzenie za pracę albo inne należności
były w całości lub w części wypłacane drugiemu małżonkowi (art.
28 § 1 KRO). Natomiast przepis art. 29 KRO odnosi się do wzajemnej reprezentacji małżonków. Sytuacja taka może mieć miejsce, gdy
pozostają oni we wspólnym pożyciu, a przemijająca przeszkoda
(np. chwilowa nieobecność małżonka) uniemożliwia osobiste działanie jednego z nich. Upoważnienie takie dotyczy wyłącznie spraw
tzw. zwykłego zarządu. W sprawach bezpośrednio odnoszących
się do zaspokajania zwykłych potrzeb rodziny odpowiedzialność
małżonków za zobowiązania jest solidarna. Co istotne z ważnych
powodów (np. rozrzutności jednego z małżonków) Sąd może na
żądanie jednego z nich postanowić, że za zobowiązania należące do
zwykłych potrzeb rodziny odpowiedzialny jest tylko ten małżonek,
który je zaciągnął, przy czym względem osób trzecich wyłączenie
39
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odpowiedzialności solidarnej jest skuteczne, jeżeli było im wiadome (art. 30 KRO)41.
Zawarcie związku małżeńskiego może także wiązać się ze
zmianą nazwiska małżonków. Jak wynika z art. 25 § 1 KRO o nazwisku, które każdy z małżonków będzie nosił po zawarciu małżeństwa, decyduje jego oświadczenie złożone przed kierownikiem
urzędu stanu cywilnego. Oświadczenie to może być złożone bezpośrednio po zawarciu małżeństwa albo przed sporządzeniem
przez kierownika urzędu stanu cywilnego zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Z
tego względu KRO przewiduje następujące rozwiązania: a) małżonkowie mogą nosić wspólne nazwisko będące dotychczasowym
nazwiskiem jednego z nich; b) każdy z małżonków może również
zachować swoje dotychczasowe nazwisko; c) swoje nazwisko można połączyć z dotychczasowym nazwiskiem drugiego małżonka;
nazwisko utworzone w wyniku połączenia nie może jednak składać się z więcej niż dwóch członów; d) w razie niezłożenia oświadczenia w sprawie nazwiska, każdy z małżonków zachowuje swojej
dotychczasowe nazwisko.
Innym istotnym aspektem dotyczącym małżonków jest przysługiwanie władzy rodzicielskiej względem posiadanego potomstwa. Ustawodawca w tym względzie kieruje się przede wszystkim
dobrem dziecka. Zaznaczyć warto, iż sam KRO nie definiuje pojęcia władzy rodzicielskiej i nie wyznacza momentu jej powstania.
Ogólnie można powiedzieć, że jest to zespół obowiązków i praw
rodziców względem małoletniego dziecka, mających na celu zapewnienie mu należytej pieczy i strzeżenie jego interesów, zaś powstaje ona w chwili poczęcia dziecka. Przepis art. 92 KRO stanowi,
iż dziecko pozostaje aż do pełnoletności pod władzą rodzicielską.
Pełnoletni jest ten, kto ukończył 18 lat, przy czym przez wcześniejsze zawarcie małżeństwa małoletni uzyskuje pełnoletność (art. 10
kodeksu cywilnego), co dotyczy tylko kobiety, której po ukończeniu 16 lat Sąd zezwolił na zawarcie małżeństwa (art. 10 § 1 KRO).
Ważne jest to, że władza taka przysługuje w równym zakresie
obojgu małżonkom. Oczywiście od reguły tej istnieją liczne wyjątki
41
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i nie oznacza to, że jeden z małżonków nie może zostać jej pozbawiony lub ograniczony. W sytuacji, gdy jedno z rodziców nie żyje
albo nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych, władza rodzicielska przysługuje drugiemu z rodziców. Natomiast, gdy żadnemu z rodziców nie przysługuje władza rodzicielska (np. w
związku z pozbawieniem ich tej władzy przez sąd) albo jeżeli rodzice dziecka są nieznani, sąd ustanawia dla dziecka opiekę (art. 94
KRO). Jeżeli natomiast władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich jest zobowiązane i uprawnione do jej wykonywania (art. 97 § 1 KRO). Jednakże w przypadku, gdy władza rodzicielska przysługuje oboju rodzicom, którzy nie pozostają ze sobą
w związku małżeńskim (np. na skutek rozwodu) albo wprawdzie
pozostają w takim związku, ale mieszkają osobno, Sąd może powierzyć wykonywanie tej władzy jednemu z nich, ograniczając
władzę drugiego do określonych obowiązków i uprawnień (art. 107
KRO). Kluczowe jest jednak to, że o istotnych sprawach dziecka
rodzice muszą rozstrzygać wspólnie (art. 97 § 2 KRO). Sprawy te w
szczególności obejmują: wybór imienia dziecka, kwestia dotycząca
wyjazdu za granicę, wybór szkoły, przynależność do organizacji,
leczenie. Gwarancją należytego wykonywania władzy rodzicielskiej jest obowiązek posłuszeństwa dziecka wobec rodziców, o
czym wspomina art. 95 § 2 KRO. Samo posłuszeństwo traktować
nalezy jako podporządkowanie się woli i decyzji rodziców42.
Na treść władzy rodzicielskiej składają się zasadniczo trzy
elementy obejmujące pieczę nad osobą dziecka, zarząd jego majątkiem i reprezentację. Piecza nad osobą dziecka obejmuje obowiązki
i uprawnienia określone w art. 95 i 96 KRO. Stosownie, więc do art.
95 KRO władza rodzicielska obejmuje w szczególności obowiązek i
prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem
dziecka oraz do wychowania dziecka. Powinna ona być wykonywana tak, jak tego wymaga dobro dziecka i interes społeczny. Rodzice wychowują dziecko pozostające pod ich władzą rodzicielską i
kierują nim. Obowiązani są troszczyć się o fizyczny i duchowy
rozwój dziecka i przygotować je należycie do pracy dla dobra społeczeństwa odpowiednio do jego uzdolnień (art. 96 § 1 KRO).
42
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Szczególne znaczenie zatem dla prawidłowego wychowania dziecka ma osobisty przykład rodziców, ponieważ są jego najwyższym
autorytetem. W domu w którym wychowują się dzieci winna być
stworzona atmosfera miłości i wzajemnego poszanowania, unikając
niepotrzebnych spięć i nieporozumień. Warto także zwrócić uwagę
na jednakowe traktowanie wszystkich posiadanych dzieci, ponieważ małoletni mają bardzo wyostrzone poczucie sprawiedliwości.
Postanowienia art. 95 § 1 KRO obejmują także obowiązek rodziców
do wykonywania pieczy nad majątkiem dziecka. Rozwinięcie tego
przepisu zawarte zostało w art. 101-105 KRO. Zarząd majątkiem
dziecka obejmuje czynności faktyczne (np. remont mieszkania będącego jego własnością), czynności prawne (np. najem tego mieszkania) oraz reprezentowanie dziecka przed sądami i organami
władzy państwowej w sprawach dotyczących jego majątku. Nadmienić trzeba, że zarząd ten winien być sprawowany z należytą
starannością. Czynności podejmowane w jego ramach odnoszą się
podobnie jak w przypadku samych małżonków do zwykłego zarządu. Przekroczenie tego zakresu warunkuje konieczność uzyskania zgody Sądu opiekuńczego. Podkreślenia wymaga, że zarząd
rodziców nie obejmuje zarobku dziecka oraz przedmiotów oddanych mu do swobodnego użytku (art. 101 KRO). Dodatkowo zarządem rodziców mogą nie być objęte przedmioty uzyskane przez
dziecko z tytułu darowizny lub testamentu, o ile darczyńca lub
spadkodawca tak postanowił, jednakże w sytuacji, gdy nie wyznaczył on zarządcy tego majątku, zarząd sprawuje kurator ustanowiony przez sąd opiekuńczy (art. 102 KRO). Jeśli natomiast majątek
dziecka przynosi dochód, to powinien on być przeznaczony na
utrzymanie i wychowanie dziecka oraz jego rodzeństwa, które wychowuje się razem z nim, zaś ewentualną nadwyżkę można przeznaczyć na inne uzasadnione potrzeby rodziny (art. 103 KRO). Dodatkowym zabezpieczeniem interesów dziecka jest możliwość nakazania rodzicom przez Sąd opiekuńczy sporządzenia inwentarza
majątku dziecka i przedstawienie go Sądowi, a także obowiązek
zawiadomienia Sądu o ważniejszych zmianach w stanie tegoż majątku (art. 104 KRO). Co się tyczy kwestii ustania zarządu nad majątkiem dziecka to następuje on przede wszystkim w razie ustania
władzy rodzicielskiej z powodu uzyskania przez dziecko pełnolet721

ności lub pozbawienia rodziców władzy rodzicielskiej. W takich
przypadkach rodzice obowiązani są oddać dziecku lub jego przedstawicielowi ustawowemu zarządzany przez nich majątek dziecka.
Na żądanie dziecka lub jego przedstawiciela ustawowego, zgłoszone przed upływem roku od ustania zarządu, rodzice obowiązani są
złożyć rachunek z zarządu. Żądanie to nie może jednak dotyczyć
dochodów z majątku pobranych w czasie wykonywania władzy
rodzicielskiej (art. 105 KRO).
Odnośnie reprezentacji dziecka przez rodziców to uprawnienie to dotyczy czynności związanych ze sprawowaną pieczą nad
jego osobą (np. zgoda na zabieg operacyjny lub pobranie krwi) albo
majątkiem (np. najem mieszkania i podpisanie umowy z tym związanej). Zgodnie z art. 98 KRO rodzice są przedstawicielami ustawowymi dziecka pozostającego pod ich władzą rodzicielską. Jeżeli
dziecko pozostaje pod władzą obojga rodziców, każde z nich może
działać samodzielnie jako przedstawiciel ustawowy dziecka. Prawa
i obowiązki rodziców związane z reprezentacją dziecka podlegają
pewnym wyłączeniom, a to z uwagi na mogące pojawić się
sprzeczności interesów reprezentowanych dzieci, jak i samych rodziców. Żadne z rodziców nie może zatem reprezentować dziecka
przy czynnościach prawnych między dziećmi pozostającymi pod
jego władzą rodzicielską, a także przy czynnościach prawnych
między dzieckiem a jednym z rodziców lub jego małżonkiem, chyba że czynność ta polega na bezpłatnym przysporzeniu na rzecz
dziecka (np. darowizna na jego rzecz) albo dotyczy należnych
dziecku od drugiego z rodziców środków utrzymania i wychowania, tj. alimentów. W konsekwencji może się zdarzyć, że żadne z
rodziców nie może reprezentować dziecka, a wówczas reprezentuje
je kurator ustanowiony przez sąd opiekuńczy (art. 99 KRO)43.
Tym sposobem po krótce przedstawiony został zarys praw i
obowiązków małżonków nałożonych na nich przez ustawodawcę
polskiego. Analizując całościowo roztrząsane zagadnienie można
zauważyć, że niektóre normy obu systemów są do siebie zbliżone,
ale nie można mówić o ich pełnej zbieżności. Co prawda różnią się
one niekiedy niewielkimi niuansami, jednakże stanowią autono43
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miczne i niezależne od siebie rozwiązania, których naruszenie powodować może różnorakie konsekwencje. Świadomość natomiast
tychże konsekwencji w przypadku naruszeń poszczególnych praw
i obowiązków małżonków niekiedy może być kluczowa do dalszego istnienia samego związku, który osoby te założyły.
Streszczenie:
Głównym założeniem autora przyświecającym powstanie niniejszego opracowania jest przedstawienie praw i obowiązków
małżonków na gruncie norm prawa polskiego oraz prawa kanonicznego. Z uwagi jednak na obszerność analizowanego zagadnienia wyjaśnione zostaną najważniejsze założenia z odniesieniem się
konkretnych norm regulujących te kwestie wzbogaconych o stanowisko wybitnych znawców tematyki. Pierwsza część poświęcona
została prawu kanonicznemu, zaś druga skupia się na uregulowaniach płynących z prawa polskiego. W ujęciu całościowym rolą artykułu jest przyczynienie się do poszerzenia zakresu wiedzy i
świadomości o prawach i obowiązkach wynikających z zawiązania
związku małżeńskiego.
Słowa kluczowe: prawa i obowiązki małżonków, Kościół katolicki, obowiązki istotne, obowiązki nieistotne, prawo rodzinne i
opiekuńcze, małżeństwo.
Summary:
The main aim of the author writing the article is to present
spouses' rights and obligations on the Polih and Canon Law foundation. However in the view of complexity of the analyzed issue, there
will be clarified the major assumptions with respect to specified
standards governing these matters, supported by the points of view
of the leading experts of the subject. The first part will be devoted to
Canon Law, while the second one will focus on the Polish Law's
regulations. As a whole, the role of the paper is to contribute to widening the knowledge and awareness resulting from the marriage.
Key words: spouses' rights and obligations, Catholic Church,
relevant duties, irrelevant duties, Family and Guardianship Law,
marriage.
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Paulina Woś

OPIEKA NAPRZEMIENNA NAD DZIECKIEM RODZICÓW
ŻYJĄCYCH W ROZŁĄCZENIU
Ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego1, która weszła w życie 29 sierpnia 2015 r., wprowadzono do prawa rodzinnego tzw. naprzemienną opiekę nad dzieckiem, zwaną również
pieczą naprzemienną. Polega ona na tym, że małoletnie dziecko podlegające władzy rodzicielskiej obojga rodziców przebywa u nich
„naprzemiennie” przez podobne okresy i podlega wtedy ich opiece.
Wspólne sprawowanie władzy, w oznaczonych z góry podobnych
okresach, zapewnia rodzicom równy kontakt z dzieckiem i pozwala
na zbliżony wpływ na jego wychowanie2. Kodeks rodzinny i opiekuńczy nie używa dosłownie pojęcia opieki, czy pieczy naprzemiennej, ale można się jej dopatrywać w zmienionym art. 107 K.r.o, który
stanowi m.in. że sąd (…) rozstrzyga o sposobie wspólnego wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywania kontaktów z dzieckiem (…). Ponadto do Kodeksu postępowania cywilnego wprowadzono przepisy, które dają możliwości mieszkania dziecka z każdym z rodziców w powtarzających się okresach3.
Na przełomie kilkudziesięciu lat można było obserwować
znaczące zmiany legislacyjne, zachodzące w kwestii utrzymywania
kontaktów i wykonywania władzy rodzicielskiej rodziców żyjących w rozłączeniu.
Rodzice żyjący w rozłączeniu
Ustawodawca nie przewidział definicji normatywnej dla
wskazanego pojęcia rodziców żyjących w rozłączeniu. Według
Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i
opiekuńczy oraz ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, Dz. U. poz. 1062.
2 J. Gudowski, Komentarz do art. 59822 K.p.c. (w:) Kodeks postępowania cywilnego.
Komentarz. Tom IV. Postępowanie rozpoznawcze. Postępowanie zabezpieczające, wyd.
V, red. T. Ereciński, opub. w LEX.
3 Art. 5821 § 4, art. 59822 , art. 7562 § 1 pkt 3) ustawy z dnia 17 listopada 1964 r.
– Kodeks postępowania cywilnego, Dz. U. z 2016 r. poz. 1822 – t.j., ze zm.
1
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przedstawicieli doktryny przepis 107 K.r.o. nie obejmuje swym zakresem rodziców, wobec których orzeczono rozwód, separację lub
unieważniono małżeństwo. Przepis ten ma natomiast zastosowanie
do małżonków pozostających w separacji faktycznej i rodziców,
którzy pozostają w konkubinacie4.
Dla rodziców, którzy nie muszą pozostawać w związku małżeńskim, sąd opiekuńczy może ze względu na dobro dziecka określić sposób wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywania
kontaktów z dzieckiem. Brak jest zatem obowiązku orzeczenia
przez sąd opiekuńczy w każdym przypadku, gdy dzieci wychowywane są przez rodziców pozostających w rozłączeniu. Orzeczenie takie jest konieczne, jeżeli doszło do naruszenia dobra dziecka
lub też istnieje wysokie prawdopodobieństwo naruszenia dobra
dziecka w przyszłości. Konieczną przesłanką zastosowania art. 107
K.r.o. jest przysługiwanie władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom5.
Harmonijne wykonywanie władzy rodzicielskiej, pomimo rozłączenia rodziców, wskazuje na brak potrzeby ingerencji sądu opiekuńczego6.
Władza rodzicielska i kontakty z dzieckiem rodziców żyjących w rozłączeniu – analiza art. 107 K.r.o.
Art. 107 k.r.o. w wersji z 1964 r. przewidywał, że w sytuacji,
gdy władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom niepozostającym ze sobą w związku małżeńskim, sąd opiekuńczy może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z nich, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków
i uprawnień w stosunku do osoby dziecka. Powyższa zasada miała

4 Zdaniem H. Doleckiego, Komentarz do art. 107 K.r.o. (w:) Kodeks rodzinny i
opiekuńczy. Komentarz, red. M. Andrzejewski, red. H. Dolecki, opub. w Lex: pojęcie „rodziców żyjących w rozłączeniu" jest bardzo ogólne i dotyczy zarówno
rodziców nierozwiedzionych, rozwiedzionych, w separacji, lub rodziców, których małżeństwo zostało unieważnione, lub wyrokiem sądu ustalono, że związek małżeński nie istnieje, a także tych, którzy małżeństwa nie zawarli.
5 G. Jędrejek, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Pokrewieństwo i powinowactwo. Komentarz do art. 617-1441, opub. w Lex.
6 G. Jędrejek, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Pokrewieństwo i powinowactwo. Komentarz do art. 617-1441, opub. w Lex.
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także odpowiednie zastosowanie w wypadku, gdy rodzice pozostawali ze sobą w związku małżeńskim, lecz żyli w rozłączeniu7.
Art. 107 K.r.o. w pierwotnym brzmieniu przewidywał powierzenie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców przy jednoczesnym
ograniczeniu władzy rodzicielskiej drugiego z nich do określonych
obowiązków i uprawnień w stosunku do dziecka. Wymieniony
przepis nie był odpowiednio szczegółowym uregulowaniem, zawierającym przez to wiele mankamentów. Po pierwsze, nie rozstrzygał,
w jakich sytuacjach sąd może władzę rodzicielską jednego z rodziców ograniczyć do określonych uprawnień i obowiązków, z jednoczesnym pozostawieniem pełni władzy rodzicielskiej drugiemu z
nich. Co prawda, każda ingerencja sądu we władzę rodzicielską
uwarunkowana miała być zawsze dobrem dziecka, niestety zasada
ta nie była zawarta literalnie w treści omawianego przepisu, chociaż
niewątpliwie unormowanie to podyktowane było zawsze ochroną
dziecka8. Wskazane kryterium, choć niewyrażone wprost w przepisie, uniemożliwiało rozstrzygnięcie na podstawie art. 107 K.r.o.
uwzględniając dobro rodziców kosztem dobra dziecka. Jednakże
brak w omawianym przepisie dodatkowych przesłanek, kryteriów,
które ułatwiałyby wykładnię tej regulacji oraz brak jasnych i przejrzystych reguł zastosowania art. 107 K.r.o. uniemożliwiało wskazanie w sposób niebudzący wątpliwości kiedy i w jakich sytuacjach
sąd może i powinien ograniczyć władzę rodzicielską jednego z rodziców a także udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy sąd może tę
władzę pozostawić obojgu rodzicom. Wydaje się jednak słusznym
stanowisko B. Czech, że w oparciu o pierwotne brzmienie przepisu
art. 107 K.r.o. nie wchodziło w grę rozstrzygnięcie w przedmiocie
pozostawienia pełni władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom9. Po
drugie, w omawianym przepisie brak było możliwości prawnie skutecznej ingerencji samych rodziców co do określenia sposobu i zaArt. 107 § 1 i § 2 k.r.o. w brzmieniu wprowadzonym przez ustawę z dnia 25
lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Dz. U.1964, Nr 9, poz. 59.
8 Por. W. Stojanowska, Nowelizacja prawa rodzinnego na podstawie ustaw z 6 listopada 2008 r. i 10 czerwca 2010 r. Analiza. Wykładnia. Komentarz, LexisNexis, Warszawa 2011, s. 246.
9 B. Czech [w:] Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. K. Piasecki, Warszawa 2006, s. 670.
7
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kresu wykonywania przez nich władzy rodzicielskiej, które odbyłoby się poprzez zawarcie pomiędzy nimi umowy co do wykonywania tej władzy. Sprecyzowanie różnych zakresowo sfer oddziaływania przez każdego z rodziców na sprawy dziecka, w sposób dostosowany do faktycznych możliwości tego rodzica, pozwoliłoby wyeliminować przynajmniej częściowo ewentualne, nieuniknione w
zasadzie nieporozumienia między rodzicami na tle sprawowania
pieczy, które odbijają się zawsze na samym dziecku10.
Wobec zgłaszanych zarzutów przypadkowości i pochopności
rozstrzygnięć pozostawiających pełnię władzy rodzicielskiej obojgu
rodzicom bez należytego zbadania rzeczywistych możliwości
zgodnego jej wykonywania w sposób odpowiadający dobru dziecka11, doprowadzono do zmiany omawianej regulacji. Nowelizacją z
dnia 6 listopada 2008 r. zmieniono dotychczasowe brzmienie art.
107 K.r.o. Nowa, zdecydowanie bardziej kompleksowa regulacja tej
sfery relacji rodzicielskiej, przewidywała dwukierunkową ingerencję sądu opiekuńczego we władzę rodzicielską rodziców żyjących
w rozłączeniu. Zgodnie z nowym brzmieniem komentowanej regulacji sąd mógł powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do
określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka. Sąd mógł także pozostawić władzę rodzicielską obojgu rodzicom, jeżeli przedstawili zgodne z dobrem dziecka porozumienie o
sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem, jeżeli tylko uzasadnione było oczekiwanie, że
rodzice będą współdziałać w sprawach dziecka12.
Omawiana nowelizacja weszła w życie 13 czerwca 2009 r.
Wprowadziła nie tylko zmianę redakcyjną omawianego przepisu,
10 Zob. P. Woś, Nowelizacja przepisów dotyczących władzy rodzicielskiej rodziców
żyjących w rozłączeniu, Pedagogia Ojcostwa, Nr 11, s.145.
11 Szerzej: Uzasadnienie rządowego projektu z dnia 12 sierpnia 2008 r. ustawy
o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych
ustaw, druk nr 888; Uzasadnienie rządowego projektu z dnia 23 listopada 2006 r.
ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw, druk nr 1166.
12 Art. 107 K.r.o. w brzmieniu wprowadzonym przez ustawę z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych
innych ustaw, Dz. U. 2008, Nr 220, poz. 1431.

728

ale nade wszystko daleko idące zmiany w zakresie stosowania
omawianej regulacji i skutków prawnych jej zastosowania. Przede
wszystkim wskazać należy, że zrezygnowano ze sztucznego kryterium podmiotowego przewidującego podział na rodziców niepozostajacych w związku małżeńskim oraz tych będących małżeństwem, ale żyjących w rozłączeniu. W brzmieniu z 2009 r. art. 107
K.r.o. przewidywał jednolite traktowanie rodziców - bez względu
na istnienie między nimi w chwili orzekania albo w przeszłości
związku małżeńskiego13. Jedynym kryterium zastosowania omawianej regulacji jest pozostawanie rodziców w rozłączeniu.
Kolejnym novum wprowadzonej zmiany jest poszerzenie zakresu regulacji omawianego przepisu poprzez wskazanie dodatkowego sposobu uregulowania władzy rodzicielskiej - nie tylko jak
dotychczas, poprzez powierzenie władzy rodzicielskiej jednemu
rodzicowi z ograniczeniem jej drugiemu, ale przewidziano również
możliwość powierzenia jej wykonywania obojgu rodzicom, przy
czym wskazane są przesłanki do takiego rozstrzygnięcia sądu.
Kolejna zmiana polegała na wprowadzeniu do Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego nowej instytucji, jaką jest porozumienie
rodzicielskie, zwane również planem wychowawczym, negocjowanym przez rodziców i zatwierdzanym przez sąd. Choć nie ma on
waloru prawnego ugody, to stanowi kluczowy argument przemawiający za pozostawieniem władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom.
Ostatnią znaczącą zmianą było prawne uznanie dotychczasowej praktyki sądowniczej, która polegała na zapewnieniu rodzeństwu warunków do wspólnego wychowywania się, pod warunkiem, że dobro dziecka nie wymagało innego rozstrzygnięcia.
Zgodnie z brzmieniem art. 107 k.r.o. po przedmiotowej nowelizacji sąd opiekuńczy mógł podjąć jedną z dwóch decyzji odnośnie
przyszłego sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej. Po pierwsze, sąd mógł pozostawić władzę rodzicielską obojgu rodzicom pod warunkiem przedstawienia porozumienia o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem, jeżeli istniała pozytywna prognoza co do współdziałania rodziców w sprawach dotyczących dziecka. Wobec posłużenia się
13

K. Gromek, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2009, s. 1485.
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przez ustawodawcę zwrotem „sąd może” należało przyjąć, że nawet
spełnienie tych trzech przesłanek nie musi w każdej sytuacji prowadzić do pozostawienia władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom.
Zawsze będzie decydować dobro dziecka14. Po drugie, sąd mógł
powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę drugiego do określonych obowiązków i
uprawnień. Ograniczenie władzy rodzicielskiej rodzica do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka
sprowadzało się do tego, że sąd opiekuńczy określał w orzeczeniu
co wolno rodzicowi, któremu ograniczył władzę rodzicielską w
stosunku do dziecka. Nieprawidłowa jest praktyka ograniczenia
władzy rodzicielskiej jednego z rodziców przy jednoczesnym pozostawieniu mu prawa współdecydowania o wszystkich istotnych
sprawach dziecka. Art. 107 § 2 K.r.o. wyraźnie zobowiązywał sąd
do dokładnego określenia uprawnień i obowiązków względem
dziecka, które będą przysługiwać rodzicowi niewykonującemu
władzy rodzicielskiej. Orzeczenie ograniczające władzę rodzicielską jednego z rodziców na podstawie art. 107 K.r.o. mogło obejmować przykładowo decyzje związane ze zmianą miejsca pobytu
dziecka, wyjazdami za granicę, leczeniem, edukacją szkolną i pozaszkolną, posiadaniem przez dziecko paszportu15, a także organizację wypoczynku, wczasów, zasad wychowania, kierunku i zakresu wykształcenia, wyboru zawodu. W zależności od konkretnej
sytuacji możliwe było określenie czasu i miejsca widywania się z
dziećmi. Można było także zastrzec, że zgoda drugiego z rodziców
jest konieczna, tak jak w wypadku opieki, we wszystkich ważniejszych sprawach, które dotyczą osoby małoletnich dzieci16. Powyższe stanowi jedynie przykładowy katalog uprawnień przewidzianych dla rodzica, któremu ograniczono władzę rodzicielską.
Natomiast w zakresie niewymienionym w postanowieniu o
ograniczeniu władzy rodzicielskiej, władza rodzicielska temu roJ. Ignatowicz [w:] Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, ree. K. Pietrzykowski, Warszawa 2010, s. 920.
15 Zob. E. Trybulska-Skoczylas [w:] Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz,
red. J. Wierciński, Warszawa 2014, s. 718-719.
16 Zob. uchwała pełnego składu Izby Cywilnej Sądu Najwyższego z dnia 18
marca 1968 r., III CZP 70/66, OSNCP 1968, nr 5, poz. 77.
14

730

dzicowi nie przysługiwała. W konsekwencji taki rodzic tracił
uprawnienie do współdecydowania w niewyszczególnionych
sprawach, a w związku z tym, nie mógł w tych sprawach dziecka
reprezentować. Natomiast w zakresie, w jakim władza rodzicielska
jednego z rodziców została ograniczona do określonych uprawnień
w stosunku do osoby dziecka, przysługiwała obojgu rodzicom
władza rodzicielska na równych zasadach. Zatem ograniczenie
władzy rodzicielskiej na podstawie art. 107 K.r.o. ma zupełnie inny
charakter niż na podstawie art. 109 K.r.o., gdzie sąd wydając stosowne postanowienie rozstrzyga o tym czego rodzicowi nie wolno.
W orzecznictwie obserwowana była tendencja do ograniczenia władzy rodzicielskiej jednego z rodziców, tłumaczona jako racjonalna konsekwencja niezawinionej niemożności wykonywania
w rozłączeniu władzy rodzicielskiej w pełnym zakresie przez oboje
rodziców. Zdaniem Sądu Najwyższego zachowanie uprawnień
obojga rodziców nastąpić może w sytuacji wyjątkowej, a mianowicie wówczas, gdy istnieje całkowita zgodność między nimi przy
wykonywaniu pieczy nad małoletnim dzieckiem17. Zasadą było
zatem ograniczenie władzy rodzicielskiej jednego z rodziców żyjących w rozłączeniu.
Ustawodawca, przyznając sądowi opiekuńczemu prawo do
powierzenia władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, przy jednoczesnym ograniczeniu tej władzy drugiemu, nie wskazał kryteriów, którymi powinien kierować się sąd w tego rodzaju sprawach.
W tym zakresie pomocny był bogaty dorobek orzeczniczy Sądu
Najwyższego, wskazujący na takie okoliczności, jak np. wiek
dziecka, więź uczuciowa z rodzicem, czy rodzeństwem, możliwość
osobistego wykonywania władzy rodzicielskiej, zwłaszcza w stosunku do dzieci, które nie osiągnęły wieku przedszkolnego, także
stałość miejsca pracy i zamieszkania, warunki bytowe. Wiek dziecka ma istotne znaczenie, w szczególności w okresie niemowlęctwa i
wczesnego dzieciństwa, ponieważ wskazane jest, aby w tym czasie
dziecko przebywało pod opieką matki z uwagi na jej konstrukcję
psychiczną, większą uczuciowość, skłonność do jej uzewnętrzniaPostanowienie Sądu Najwyższego z dnia 1 lutego 2000 r. III CKN 1148/99,
Lex nr 306669.
17
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nia oraz właściwą matce troskę o zaspokojenie codziennych potrzeb dziecka18. Przy wyborze jednego z rodziców, któremu powierza się wykonywanie władzy rodzicielskiej decydującym kryterium
są także kwalifikacje podmiotowe obojga rodziców, w tym także
zdolności wychowawcze19. Nie bez znaczenia pozostaje także wzajemny dotychczasowy stosunek rodziców do siebie i dziecka, a także, czy jedno z rodziców nie wpaja dziecku uczucia niechęci lub
nienawiści do drugiego i jego otoczenia20.
Omówiona nowelizacja spotkała się z falą krytyki. Zarzucano
jej zbyt pochopne ograniczanie władzy rodzicielskiej jednego z rodziców, podczas gdy takie rozstrzygnięcia powinny być podejmowane w ostateczności, w razie rzeczywistego, popartego konkretnymi zarzutami zagrożenia ze strony rodzica dla dobra dziecka, w
szczególności, gdy jedno z rodziców nadużywa władzy rodzicielskiej lub trwale nie interesuje się losem dziecka.
Doprowadziło to do kolejnej nowelizacji art. 107 K.r.o., której
projekt został opracowany przez działającą przy Rzeczniku Praw
Dziecka Komisję Kodyfikacyjną Prawa Rodzinnego. Uchwalona
nowelizacja ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i
opiekuńczy oraz ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego miała na celu ograniczenie naruszania prawa
dziecka do wychowania przez oboje rodziców.
Potrzeba dokonania proponowanych zmian wynikała z konieczności zagwarantowania dziecku rodziców, którzy rozwodzą
się, czy też po prostu żyją w rozłączeniu, respektowania jego naturalnego prawa do wychowania przez oboje rodziców. Prawo to jest
uznane przez ratyfikowaną przez Polskę w 1991 r. Konwencję o
prawach dziecka i odzwierciedlone w art.: 5, 7, 8, 9 i 18 przedmiotowej Konwencji21. Z kolei prawo dziecka i rodziców do uzyskiwa18 Zob. orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 21 listopada 1952 r., C 1814/52,
OSN 1953, nr 3, poz. 92; także H. Dolecki [w:] Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. T. Sokołowski, red. H. Dolecki, opub. w Lex.
19 Zob. orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 30 sierpnia 1949 r., WaC 76/49,
Lex nr 1673844.
20 Zob. orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 1 grudnia 1957 r., I CR 1229/54,
OSN 1957, poz. 35.
21 Konwencja o prawach dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r., Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526.
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nia i utrzymywania ze sobą regularnych kontaktów wymienione
jest w Konwencji w sprawie kontaktów z dziećmi z 15 maja 2003
r.22. Wprowadzona zmiana jest zatem konsekwencją uznania praw
dziecka do utrzymywania kontaktów z rodzicami oraz zmierza do
zapewnienia w systemie prawa rodzinnego spójnego pod tym
względem uregulowania.
Celem przedmiotowej regulacji jest zwiększenie ochrony
wspomnianego prawa dziecka w trakcie konfliktów rodzicielskich,
występujących wtedy, gdy rodzice nie rozwodzą się, ale z różnych
względów żyją w rozłączeniu23. Obowiązujące dotychczas rozwiązania zawarte w art. 107 K.r.o. powodowały, że w przypadku braku porozumienia małżonków o sposobie wykonywania władzy
rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem, sąd był
zmuszony do ograniczenia władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców. Regulacja ta zakładała automatyzm rozstrzygnięcia, co z jednej strony ograniczało zakres autonomii sędziowskiej, a z drugiej w
wielu postępowaniach prowadziło do zaostrzenia konfliktów między rodzicami24. Takie uregulowanie mogło prowadzić do wydawania orzeczeń krzywdzących rodzinę, a zwłaszcza dziecko, godząc tym samym w naczelną zasadę prawa rodzinnego, jaką jest
zasada dobra dziecka.
Wprowadzone nowelizacją zmiany utrzymują regułę, zgodnie
z którą w pierwszej kolejności o sposobie wykonywania władzy
rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem powinni decydować sami rodzice w drodze porozumienia, precyzując formę,
w jakiej porozumie ma być zawierane - będzie to porozumienie
pisemne.
Przyjęto nowatorskie rozwiązanie przewidujące, że w przypadku nieosiągnięcia porozumienia albo gdy nie będzie ono zgod22 Konwencja w sprawie kontaktów z dziećmi z dnia 15 maja 2003 r.; ustawą z
dnia 23 kwietnia 2009 r., o ratyfikacji Konwencji w sprawie kontaktów z dziećmi,
sporządzonej w Strasburgu w dniu 15 maja 2003 r., Sejm RP wyraził zgodę na jej
ratyfikację przez Prezydenta RP, Dz. U. z 2009 r. Nr 68, poz. 576.
23 Art. 107 K.r.o.
24 Por. uzasadnienie projektu ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie
ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy - Kodeks postępowania
cywilnego, Nr druku 3104.
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ne z dobrem dziecka, sąd kierując się prawem dziecka do kontaktu
z obojgiem rodziców oraz mając na względzie jego dobro, powinien rozważyć pozostawienie obojgu rodzicom pełnej władzy rodzicielskiej jako rozstrzygnięcia, które co do zasady najlepiej zapewnia dziecku możność wychowywania go przez rodziców
i utrzymywania z nimi kontaktów. Analogicznie, jak w świetle dotychczas obowiązujących przepisów, dopiero po stwierdzeniu, że
w okolicznościach konkretnej sprawy nie byłoby to zgodne z dobrem dziecka, sąd będzie mógł powierzyć wykonywanie władzy
rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku
do osoby dziecka.
Ponadto, w celu umożliwienia łącznego rozstrzygnięcia w
jednym postępowaniu problematyki władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem, w przypadku spraw rozpatrywanych na podstawie art. 107 K.r.o., niezbędne okazało się wprowadzenie zmian w
Kodeksie postępowania cywilnego w celu ujednolicenia składu
sądu orzekającego w sprawach z zakresu władzy rodzicielskiej i
kontaktów z dzieckiem. W związku z powyższym wprowadzono
zmianę art. 509 Kodeksu postępowania cywilnego powodując tym
samym, że sprawy o pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej zostały wyłączone ze wskazanego przepisu, co oznacza, że
sąd będzie rozpoznawał je w pierwszej instancji w składzie jednego
sędziego.
Opieka naprzemienna – warunki zastosowania instytucji
Zasadą jest, aby w pierwszej kolejności o ewentualnej pieczy
naprzemiennej decydowali sami rodzice w drodze porozumienia.
Sąd powinien ingerować w relacje między rodzicami a dziećmi dopiero wtedy, gdy nie jest możliwe zawarcie takiego porozumienia
między rodzicami. Dopiero w braku porozumienia, sąd będzie decydował o sposobie ustalenia kontaktów rodziców z dzieckiem, ale
nie będzie ingerował w ustalenie tych kontaktów na zasadzie pieczy naprzemiennej. Co więcej, piecza naprzemienna powinna być
orzeczona w miarę możliwości także po wysłuchaniu dziecka, jeżeli poziom jego rozwoju daje podstawę do przyjęcia, że rozumie
ono, na czym polega okresowe mieszkanie u każdego z rodziców.
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Ponadto, rodzice powinni mieszkać w miarę blisko siebie, aby
dziecko mogło się wychowywać w jednym środowisku, tak aby
zmieniając dom nie zmieniało szkoły i mogło np. uczęszczać na
dodatkowe zajęcia.
Warunkiem zastosowania pieczy naprzemiennej jest więc
współdziałanie rodziców, bowiem automatycznie orzeczenie pieczy naprzemiennej w przypadku, gdy rodzice są ze sobą skonfliktowani, byłoby sprzeczne z dobrem dziecka25.
Podsumowanie
Zmiana prawa w omówionym zakresie ma na celu respektowanie naturalnego prawa dziecka do wychowania przez oboje rodziców. Znowelizowane przepisy zwiększą ochronę prawa dziecka
do wychowania przez oboje rodziców w trakcie konfliktów rodzicielskich występujących nierzadko wtedy, gdy rodzice żyją w rozłączeniu. Ponadto omówione zmiany przyczynią się do eliminacji
postaw rodziców nieszanujących prawa dziecka do kontaktu z
drugim rodzicem oraz dążenia do faktycznej separacji dziecka od
jednego z rodziców poprzez zachęcanie ich do ustalania kontaktów
z dzieckiem w drodze porozumienia, które zawsze będzie lepsze
od konfliktu26.
Streszczenie:
Przedmiotem prawnej analizy jest tzw. opieka naprzemienna
nad dzieckiem rodziców żyjących w rozłączeniu. Problematyka
artykułu dotykać będzie sytuacji faktycznej, kiedy to sąd w orzeczeniu orzeka opiekę naprzemienną rodziców nad dzieckiem dzięki zawartym pomiędzy nimi porozumieniu dotyczącym władzy
rodzicielskiej i utrzymywania kontaktów z dzieckiem. W artykule
zostały omówione warunki, których spełnienie umożliwia wpro-

Szerzej: adw. K. Górska, Opieka naprzemienna po zmianie prawa – tak, ale pod
warunkami,
http://karolinagorska.pl/opieka-naprzemienna-zmianie-prawawarunkami/ 30.05.2017 r.
26 Szerzej: uzasadnienie projektu ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie
ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy - Kodeks postępowania
cywilnego, Nr druku 3104.
25
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wadzenie opieki naprzemiennej. Punktem odniesienia do powyższych rozważań jest art. 107 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
Słowa kluczowe: opieka naprzemienna, władza rodzicielska,
kontakty z dziećmi, dobro dziecka
Summary:
Joint custody over the child of parents living in separation
The subject of the legal analysis is the so-called joint custody
over the child of the parents living separately. The problem of the
article will tackle the actual situation when the court in its ruling
orders joint custody for the parents thanks to the conclusion of the
arrangement between them, concerning parental authority and
maintenance of relations with the child. The article discussed the
conditions whose fulfilment allows for the implementation of joint
custody. The reference point for the considerations referred to
above is art. 107 of the Family and Guardianship Code.
Keywords: join custody, parental authority, contacts with
children, child welfare.
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Olga Zigriy

МІСЦЕ ПРАВА НА ЖИТТЯ В СИСТЕМІ ПРАВ ЛЮДИНИ
Життя є найбільшою цінністю людини. У ст. 27
Конституції України зазначено, що „… кожна людина має
невід’ємне право на життя. Ніхто не може бути свавільно
позбавлений життя. Обов’язок держави - захищати життя
людини...”1. Права людини є невичерпними та виникають із
моральних прав й залежать від умов нашого існування, які
постійно змінюються.
Право люди на життя на сьогодні є цінністю, яка
належить всій міжнародній спільноті, зокрема, у Загальній
декларації прав людини2, яка прийнята Генеральною
Асамблеєю ООН у 1948 році та стала результатом
безпосереднього досвіду Другої Світової Війни й представляє
першоглобальне вираження невід'ємних прав, які мають усі
люди3, в Міжнародному пакті про громадянські та політичні
права (ст. 6), в Європейській конвенції про захист прав людини
і основних свобод (ст. 2)4.
Актуальність теми
Глобальні перетворення, що відбуваються у світі,
обумовлені потребою в захисті прав і свобод особистості. У
деяких країнах відповідні соціально-політичні умови, які
Конституція України [Текст] : офіц. текст : [прийнята на п’ятій сесії
Верховної Ради України 28 червня 1996 р. із змінами, внесеними Законом
України від 8 грудня 2004 р. : станом на 1 січня 2006 р.]. - К. : Мін-во Юстиції
України, 2006. - 124 с.
2 Загальна декларація прав людини / Міжнародний документ від 10.12.1948.
– Режим досупу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_015
3 А. Ю. Мартинов. Загальна декларація прав людини 1948 // Енциклопедія
історії України : у 10 т. / редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. ; Інститут
історії України НАН України. — К. : Наук. думка, 2005. — Т. 3 : Е — Й. — С.
189.
4 Слома В.М. Право на життя як особисте немайнове право фізичної особ /
В.М. Слома // Юридичний вісник, 2012. - № 1(22). – С. 77-81. – Режим
доступу : http://library.tneu.edu.ua
1
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дозволяють забезпечити гарантованість та захист прав людини,
все ще знаходяться у процесі становлення. Тому юридична
наука має бути готова застосувати ціннісний погляд на життя
як на найвище благо.
Сьогоднішня дійсність українця пояснюється також
психологічним станом, настроєм у різних галузях життя, що
проявляються у негативних процесах, пов’язаних із
нестабільністю в державі, неспокоєм на сході країни, анексією
піденної частини держави, зміною духовно-моральних
відносин, які складаються в суспільстві.
Право як невід’ємна частина процесів, що мають місце в
суспільстві, охоплює та впливає на цілі, інтереси й вчинки
людини. В правовій системі точкою відліку координат має
стати саме право на життя, як явище, яке формалізує життя
людини5. Отже, право на життя із вузько правового
трансформувалося в соціальне благо, міжнародний стандарт
оцінки якості життя людей, яке в сучасних умов набуває
особливої гостроти та актуальності.
Постановка проблеми та аналіз останніх досліджень і
публікацій
Право на життя пройшло тривалий шлях становлення та
розвитку в природно-правовій теорії, яка почала формуватися
ще в Давній Греції та Римі. Давні юристи ототожнювали право
на життя із розумними законами природи та не
відокремлювали право від моралі, еталоном якої вважався
природний божественний закон. Біологічно-соціальна сутність
людини дозволила їй законодавчо захистити своє життя,
звівши природне право на життя, на фізіологічне існування
(право існувати, жити) до позитивного.
Серед дореволюційних дослідників, які вивчали
проблеми права життя людини, сімейних відносин, особлива
увага приділяється О.І. Левицькому, А.С. Лебедєву, О.Я.
Єфименку, П.С. Єфименку, В.І. Семевському.
Юридична природа та зміст права на життя / A2K : Юридичнофінансова група. – Режим доступу : http://a2k.ua/ua/
5
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Поряд із загальнотеоретичними дослідженнями варто
виділити наукові праці вчених, які вивчають проблеми прав
людини у сьогоднішній час, це зокрема І.Р. Калаур, В.С.
Ковальська, В.М. Слома, Є.С. Рєзнік, Р.О. Стефанчук та інші.
Проте процес загального визнання прав людини неможливо
вважати завершеним.
Виклад основного матеріалу
В сучасному світі життя людини являє собою
найважливіше основне соціальне благо, невіддільне від
особистості, яке охороняється правом на життя як матеріальна
форма існування людини. Людина є єдиною живою істотою,
яка свідомо може відмовитися від своїх основних якостей або
визнати їх.
«Право на життя» і «життя» – поняття не тотожні.
Біологічне життя унікальне і є найвищим, найбільш загальним
і природним благом.
Одним із найважливіших принципів демократичного
світу вважаються, що: «свобода є благом і необхідні достатні
підстави для її обмеження» та «порушення прав людини
означає заперечення проявів людської гідності». Людина
набуває право на життя з моменту народження, а інші права
з’являються пізніше. Трактування прав людини та моральних
норм її поведінки є найголовнішим, оскільки людина
відрізняється від інших істот тим, що від природи наділена
розумом. Розум виступає одним з необхідних засобів
досягнення досконалості людини й суспільства. Ніхто не може
обмежити людину у власних переконаннях, релігії, яку вона
сповідує. Маючи власні погляди, не можна перешкоджати їх
вираженню, незалежно від того, яким чином це робиться:
висловлення в ЗМІ, поведінкою чи стилем одягу.
Кожна людина розвиваються у просторі й часі. Жахливим
було формування в людини почуття національної
меншовартості, що водночас культивувало повагу до
„старшого брата”, навіювало переконання в перевазі інших
народів над нами. Український характер і наші традиції
постійно були предметом гумору і висміювання.
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Віками український народ позбавляли усіх ознак
культурної самостійності, всіх цінностей. Цьому сприяла та
обставина, що історична доля змушувала нас працювати на
інші народи. Духовна експансія триває і досі — зокрема,
шляхом навмисного поширення російськомовної літературної
та музично-пісенної продукції, часто низькопробної і
спеціально здешевленої.
На сьогодні важливим завданням національного
виховання українця є сприяти позбавити негативу зі свого
минулого. З гідності, а не з інформованості розпочинається
національне відродження. У відновленні історичної пам'яті та
національної гідності серед інших чинників велике значення
має висвітлення правдивої історії, науки, культури та освіти
українського народу, очищення замулених джерел нашої
спадщини.
У Європейській конвенції про захист основних прав та
свобод людини зазначено, що «кожен має право на свободу
вираження поглядів. Це право включає свободу дотримуватися
своїх поглядів, одержувати і передавати інформацію та ідеї без
втручання органів державної влади і незалежно від кордонів»6.
«Право на свободу вираження поглядів є не лише наріжним
каменем демократії, але й передумовою здійснення багатьох
інших прав і свобод, які гарантує Європейська конвенція»7.
Конституція України (ст. 34) гарантує кожному право на
свободу думки і слова, вільне вираження своїх поглядів,
свободу совісті і віросповідання (ст. 35)8. У цій же статті
гарантоване право громадян України захищити свою
незалежність та територіальну цілісність держави шляхом
проходження військової служби в армії, захищати Вітчизну.

Гом’єн Д. Короткий путівник Європейською конвенцією з прав людини /Л.
Гом’єн. - Львів: Кальварія, 1999. - 176 с.
7 Там же.
8 Конституція України [Текст] : офіц. текст : [прийнята на п’ятій сесії
Верховної Ради України 28 червня 1996 р. із змінами, внесеними Законом
України від 8 грудня 2004 р. : станом на 1 січня 2006 р.]. - К. : Мін-во Юстиції
України, 2006. - 124 с.
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Конвенція ООН про права дитини гарантує право на
вільне висловлювання своїх поглядів згідно з віком й зрілістю:
„Дитина має право вільно висловлювати свої думки; це право
включає свободу шукати, одержувати та передавати
інформацію та ідеї будь-якого роду незалежно від кордонів в
усній, друкованій чи письмовій формі…”9. Також поручається
на „...право дитини на свободу думки, совісті та релігії...”10,
включає доступ до інформації із різноманітних джерел та
захист від інформації, що несе шкоду дитині. Захищаючи
право на особисте життя дитини, на захист від втручання в їхнє
особисте, сімейне і домашнє життя. Батьки дитини за статтями
5 (Виховання в сім’ї та розвиваючі здібності дитини) та 18
(Відповідальність батьків та захист автономії сім’ї) мають право
суттєво впливати на формування поглядів, „...однак,
відношення до дитини, як до особистості вимагає поваги її
волі, поглядів, серйозного відношення до неї, повага її гідності
і особистого життя...”. Гарантує у сімейних відносинах право
жити зі своїми батьками за виключенням тих випадків, коли це
вступає в протиріччя з найкращими інтересами дитини,
гарантуючи право зберігати зв’язок з обидвами батьками у
випадку розлучення з одним із них або з обидвами11.
Молодий вік – це період в житті людини, що існує між
дитинством й дорослістю, тому що біологічне, фізіологічне і
статеве дозрівання завершене, а в соціальному відношенні це
ще не самостійна доросла особистість. Молодість виступає як
період прийняття відповідальних рішень, які визначають усе
подальше життя людини: вибір професії і свого місця в житті,
вибір сенсу життя, вироблення світогляду.
Молодий вік – це період створення родини і сімейного
життя, час освоєння обраної професії, визначення відношення
до громадського життя і до своєї ролі в ньому. Людина здатна
до реалізації свого життєвого задуму, повна сил і енергії,
Конвенція про права дитини / Представництво Дитячого фонду ООН в
Україні . - Режим доступу :
http://www.un.org.ua/images/documents/3719/convention_small_final.pdf
10 Тамже.
11 Тамже.
9
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бажання здійснити свої мрії й ідеали. У молодості найбільш
доступні найскладніші види професійної діяльності, найбільш
повно й інтенсивно відбувається спілкування, найлегше
встановлюються і розвиваються відношення дружби і любові.
Молодість вважається оптимальним часом для самореалізації.
Однією з найвідповідальніших подій в житті кожної
молодої людини є укладання шлюбу. У Конституції України
зазначено, що „Шлюб ґрунтується на рівній згоді чоловіка і
жінки. Кожен із подружжя має рівні права і обов’язки у шлюбі та
сім’ї. Батьки зобов’язані утримувати дітей до їх повноліття.
Повнолітні
діти
зобов’язані
піклуватися
про
своїх
12
непрацездатних батьків” . Саме у сім’ї передаються у спадок
дітям культурні і моральні цінності родини, адже сім’я – це
святиня. Наші предки славили силу і міць, велич і красу своєї
родини. Із сім’ї починається виховання. На батьків покладається
величезний обов’язок у вихованні своїх дітей, на державу здоровий їх розвиток.
За Конвенцією про права дитини (ст. 6) „... кожна дитина
має невід’ємне право на життя...”, держава забезпечує „... в
максимально можливій мірі виживання та здоровий розвиток
дитини”13.
Конвенцією про права дитини забороняє будь-які форми
насильства або види поводження чи покарання, які
принижують гідність дитини. Заборонено застосування
смертної кари, довічного ув’язнення. Не припустимою є
економічна експлуатація дитини „...виконання будь-якої
роботи, що представляє небезпеку для її здоров’я і фізичного,
розумового, духовного, морального та соціального розвитку”14.
Держави зобов’язуються докладати
всіх зусиль для
12 Конституція України [Текст] : офіц. текст : [прийнята на п’ятій сесії
Верховної Ради України 28 червня 1996 р. із змінами, внесеними Законом
України від 8 грудня 2004 р. : станом на 1 січня 2006 р.]. - К. : Мін-во Юстиції
України, 2006. - 124 с.
13 Конвенція про права дитини / Представництво Дитячого фонду ООН в
Україні . - Режим доступу :
http://www.un.org.ua/images/documents/3719/convention_small_final.pdf
14 Тамже.
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попередження викрадення дітей, торгівлі дітьми та їх
контрабанди. Захист від усіх інших форм експлуатації, що
завдають шкоду будь-якому аспекту добробуту дитини.
Забороняє будь-яке насильство над дитиною і Конституцією
України (ст. 52).
У Європейській конвенції про захист основних прав та
свобод зазначено „...в інтересах національної безпеки,
територіальної цілісності або громадської безпеки, для
охорони порядку або запобігання злочинам, для охорони
здоров’я або моралі, для захисту репутації або прав інших осіб,
для запобігання розголошенню конфіденційної інформації
або для підтримання авторитету і безсторонності суду і є
необхідними в демократичному суспільстві”15.
У Конституції України свобода приватного та сімейного
життя захищена ст. 32 й містить чотири самостійні частини:
заборона, збирання і поширення конфіденційної інформації
про людину без її згоди, надання можливості ознайомлення з
відомостями про себе в державних і самоврядних органах, а
також можливості судового захисту права людини на
спростування недостовірної інформації про себе16.
Охороняється це право й на міжнародному рівні, зокрема:
ст. 12 Загальної декларації прав людини, ст. 17 Міжнародного
пакту про громадянські та політичні права, ст. 8 Європейської
конвенції. Особливе місце має поділ людства за ознаками
(расовими, мовними, чисельністю тощо). У зв'язку з цим
сформувалися й певні відмінності у світових етносах, які
різняться між собою за чисельністю носіїв етнічності.
Упродовж свого розвитку людство сформувало систему
національних і загальнолюдських цінностей. Католицька
соціальна доктрина заявляє про „природні” спільноти і, тим
Європейська конвенція з прав людини / European Court of Human Rights
Council
of
Europe,
2010.
–
Режим
доступу
:
http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_UKR.pdf
16 Конституція України [Текст] : офіц. текст : [прийнята на п’ятій сесії
Верховної Ради України 28 червня 1996 р. із змінами, внесеними Законом
України від 8 грудня 2004 р. : станом на 1 січня 2006 р.]. - К. : Мінво Юстиції
України, 2006. - 124 с.
15
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самим, вказує на тісний зв'язок родини, нації з природою
людини, що має свій соціальний вимір.
Творення будь-якої спільноти проходить через родину.
Родину, націю й батьківщину ніщо не може замінити. XX-ХХІ
ст. дали нам, українцям, вельми промовисті приклади, які
відродили патріотизм української нації. Нація не може
формуватися й утверджуватися без збереження історичної
пам'яті, морально-духовних надбань, самоусвідомлення,
відчуття належності до етнічної спільноти, до людського світу
взагалі. Патріотизм як любов до батьківщини, свого краю
визнає за всіма іншими націями рівні права, а тому є шляхом
до впорядкування суспільної любові. Історія дає можливість
зробити і таке суттєве зауваження: сила національного духу
дуже зростає і стає непереможною, якщо поєднується з ідеалом
релігійно-духовним.
У світі немає жодного народу, який би не мав своїх традицій
й звичаїв, що передаються новому поколінню, забезпечують
наступність нового й старого, сприяють гармонійному розвитку
суспільства та особистості. Їх існування підтримується
народними масами в усіх сферах громадського життя: трудовій,
соціально-політичній, сімейно-побутовій, соціально-культурній.
Кожна людина обов’язково повинна знати свій родовід: своє
походження, своїх батьків, дідів і пращурів. Людина існує лише в
роді, для роду і через рід.
Людина формує самосвідомість - цілісне уявлення про
самого себе, емоційне відношення до самого себе, самооцінку
своєї зовнішності, розумових, моральних, вольових якостей,
усвідомлення своїх достоїнств і недоліків, на основі чого
виникають можливості цілеспрямованого самовдосконалення і
самовиховання.
Таким чином, реалізується одне з головних завдань
людини - всебічно розвивати свої здібності. Формування і
розвиток здібностей можуть бути реалізовані на основі
задоволення потреб. Останні, у даному взаємозв'язку, є
рушійною силою здібностей.
Однієюю з умов існування сучасної людини – є її
освіченість. Держава визнає обов’язковим і бере на себе
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зобов’язання забезпечити середньою освітою громадян
України. Ст. 53 Конституції України гарантує право на освіту і
одночасно встановлює обов’язковість освіти. Законом
передбачено відповідальними за одержання середньої освіти
батьків дитини, якій ще не має 18 років17.
У Європейській Конвенції про захист прав та основних
свобод людини держава при виконанні будь-яких функцій,
узятих нею в галузі освіти і навчання, поважає право батьків
забезпечувати освіту і навчання відповідно до своїх релігійних
і світоглядних переконань”18. Право на освіту людині
гарантоване й іншими міжнародними документами, де
зазначається обов’язковість, хоча б початкової освіти:
- Міжнародний пакт про соціальні, економічні та
культурні права (ст. 13),
- Загальна декларація прав людини (ст. 26),
- Конвенція ООН про права дитини (ст. 28).
Більш детально питання освіти в Україні регулюються
Законом України „Про освіту” від 1991 року, Законом України
„Про загальну середню освіту” від 1999 року, Законом України
„Про вищу освіту” від 2014 року та іншими нормативними.
Висновки
Отже, у результаті проведеного аналізу системи прав та
свобод людини обґрунтовано, що право людини на життя
набуває цінності саме в державі. Це пояснюється тим, що
закріплення його в чинному законодавстві призводить до
реального здійснення, а саме: додає більшої значущості та
вагомості, забезпечує доконечний правовий захист з боку
держави, окремих держав й в цілому всієї міжнародної
спільноти.
Конституція України [Текст] : офіц. текст : [прийнята на п’ятій сесії
Верховної Ради України 28 червня 1996 р. із змінами, внесеними Законом
України від 8 грудня 2004 р. : станом на 1 січня 2006 р.]. - К. : Мін-во Юстиції
України, 2006. - 124 с.
18 Європейська конвенція з прав людини / European Court of Human Rights
Council
of
Europe,
2010.
–
Режим
доступу
:
http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_UKR.pdf
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Право на життя є правом першого покоління. Не є
дароване владою, оскільки виникає незалежно від неї та без її
згоди, також не може бути нею відібране без відповідних
причин. Право людини на життя є особистим (громадським),
немайновим, абсолютним, індивідуальним, суб’єктивним
правом, яке займає особливе місце в системі прав та свобод
людини.
Summary:
Place Of The Life Right In The System Of Human Rights
Basic approaches are analyzed in relation to understanding of
essence of category of „life” in a philosophical and legal value. The
problem questions, related to the concept, structure, maintenance
and signs of human right to life, are found out, and also the place of
the investigated right is determined in the system of human rights.
Essence of guarantees of realization of human right to life is found
out and their classification is carried out, the place and role of state
and public institutes are determined among the guarantees of realization of human right to life.
Key words: life, rights and freedoms of man and citizen, human
right on life, guarantees of human right on life, general guarantees of
human right on life, legal guarantees of human right on life.
Abstract:
Проаналізовано основні підходи щодо розуміння сутності
категорії „життя” у філософському та правовому значенні.
З’ясовано проблемні питання, пов’язані із поняттям,
структурою, змістом та ознаками права людини на життя, а
також визначено місце досліджуваного права в системі прав
людини. З’ясовано сутність гарантій реалізації права людини
на життя та здійснено їх класифікацію, визначено місце та
роль серед гарантій реалізації права людини на життя
державних і громадських інституцій.
Ключові слова: життя, права та свободи людини і
громадянина, право людини на життя, гарантії права людини
на життя, загальні гарантії права людини на життя, юридичні
гарантії права людини на життя.
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Dorota Kozioł

MAŁŻEŃSTWO CUDZOZIEMCA Z OBYWATELEM
RP W ŚWIETLE PRAWA POLSKIEGO
Wstęp
Od początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku rejestruje się
znaczny napływ obcokrajowców na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej1. Proces globalizacji przyczynił się do tego, iż aktualnie
małżeństwo z cudzoziemcem to zjawisko coraz bardziej powszechne. Małżeństwo jako instytucja społeczna była od zawsze chroniona
prawem. Znane było już prawu rzymskiemu. Od wieków odgrywało zatem istotną rolę w kształtowaniu społeczeństwa i rodziny.
Prawnicy rzymscy zdefiniowali małżeństwo w następujący sposób:
-„Małżeństwo jest związkiem mężczyzny i kobiety, zespoleniem na całe życie, wspólnotą prawa boskiego i ludzkiego” (Nuptiae sunt coniunctio maris et feminae et consortium omnis vitae, divini et
humani iuris communicatio – [Modestinus])2
- „Małżenstwo to związek mężczyzny i kobiety, obejmujący
niepodzielną wspólnotę życia” (Nuptiae autem sive matrimonium est
viri et mulieris coniunctio, individuam consuetudinem vita continens –
[Justynian])3
W wyniku zawarcia związku małżeńskiego powstaje rodzina,
czyli podstawowa komórka społeczna4. Jej szczególna rola polega
na tym, iż rodzina jest naturalnym i niezastąpionym środowiskiem
narodzin i rozwoju. To w niej zarówno dzieci, jak również osoby
M. Matkowska, Współczesne problem migracji w Polsce, „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania” 2011, nr 24, s. 96.
2 Cytat za: P. L. Reynolds, Marriage In the Western Church. The Christianization
of Marriage During the Patristic and Early Medieval Periods, Brill Academic Publishers Inc, Boston-Leiden 2001, s. 8 (tłumaczenie własne z języka angielskiego).
3 Cytat za: W. P. Müller, M. E. Sommar, Medieval church law and the origins of
the Western legal tradition: a tribute to Kenneth Pennington, The Catholic University
of America Press, Washington, D.C. 2006, s. 100 (tłumaczenie własne z języka
angielskiego).
4 B. Kałdon, Rodzina jako instytucja społeczna w ujęciu interdyscyplinarnym, „Forum Pedagogiczne” 2011, nr 1, s. 230.
1
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dorosłe, zaspokajają swoje podstawowe potrzeby. Jest zjawiskiem
nieprzemijającym, chociaż podlega ewolucji.
Małżeństwo – definicja
Obowiązująca regulacja kodeksu rodzinnego i opiekuńczego
kształtowała się w latach 50 i 60 XX wieku. Małżeństwo zostało
skonstruowane jako centralna instytucja prawa rodzinnego. Zawarcie małżeństwa było i jest fundamentem powstania podstawowej struktury społecznej tj. rodziny. Doktryna i judykatura małżeństwo traktuje jako „zalążek rodziny”. W nurt takiego pojmowania
małżeństwa wpisuje się teza Macieja Domańskiego, który twierdzi,
iż celem ustawodawcy kodyfikującego normatywny model małżeństwa była i jest ochrona społecznie istotnych funkcji rodziny,
mająca powstać w oparciu o taki związek5.
W celu zawarcia ślubu cywilnego nupturienci składają w
Urzędzie Stanu Cywilnego (USC):
 dokumenty tożsamości,
 odpisy aktów urodzenia (w przypadku odpisu sporządzonego w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie sporządzone
przez tłumacza przysięgłego),
 dokument potwierdzający aktualny stan cywilny (w przypadku osób, które: są po rozwodzie, unieważniły małżeństwo lub
są wdowami bądź wdowcami),
 zaświadczenie o zdolności do zawarcia związku małżeńskiego wraz z przysięgłym tłumaczeniem tego dokumentu, dowód
uiszczenia stosownej opłaty6.
W Polsce cudzoziemiec może zawrzeć małżeństwo również w
formie wyznaniowej. Decydując się na ślub konkordatowy nupturienci zobligowani są złożyć duchownemu dokumenty wymagane
do zawarcia małżeństwa przez dany kościół lub związek wyznaniowy (np. metrykę chrztu, zaświadczenie o ukończeniu nauk
przedmałżeńskich, zaświadczenie z poradni rodzinnej, etc.) oraz
M. Domański, Względne zakazy małżeńskie, Wolters Kluwer Polska, Warszawa
2013, s. 18-19.
6 Art. 79 Ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. prawo o aktach stanu cywilnego
(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 2064).
5
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zaświadczenie z USC o braku okoliczności wykluczających zawarcie związku małżeńskiego (w celu jego uzyskania należy złożyć te
same dokumenty, które były obligatoryjne do zawarcia ślubu cywilnego).
Od powyższej reguły są jednak wyjątki. Obowiązek złożenia
dokumentu stwierdzającego zdolność prawną do zawarcia małżeństwa nie dotyczy cudzoziemca mieszkającego w Polsce, który nie
ma obywatelstwa żadnego państwa lub obywatelstwa tego nie
można ustalić7.
Co do zasady jednak cudzoziemiec zamierzając zawrzeć małżeństwo, jest obowiązany złożyć dokument stwierdzający, że
zgodnie z prawem swojego kraju pochodzenia może wstąpić w
Polsce w związek małżeński. W tym celu obcokrajowiec zwraca się
do odpowiedniego organu w swoim ojczystym kraju. Jeżeli jednak
napotka na trudne do przezwyciężenia przeszkody (np. jego kraj
nie wydaje tego typu dokumentów), może przedstawić postanowienie o zwolnieniu z obowiązku przedłożenia tego dokumentu.
Aby uzyskać tego typu postanowienie cudzoziemiec występuje do
Sądu Rejonowego, gdzie w postępowaniu nieprocesowym sąd na
podstawie właściwego prawa ustala, czy wnioskodawca może zawrzeć małżeństwo8. Sąd wówczas zobowiązany jest ustalić wszystkie okoliczności, które muszą być stwierdzone. W związku z powyższym zdolność do zawarcia małżeństwa przez cudzoziemca
sąd obowiązany jest oceniać nie tylko w świetle prawa ojczystego
obcokrajowca, ale również z punktu widzenia zgodności tego prawa ojczystego z normami porządku prawnego oraz zasadami porządku publicznego obowiązującego w Polsce9. Istnienie sprzeczności stanowi nieusuwalną przeszkodę do zawarcia małżeństwa.
Taka sytuacja może mieć miejsce, jeżeli w ojczyźnie cudzoziemca
występuje wielożeństwo, a w drodze wyjątku dopuszczalna jest
Art. 79 ust. 1 pkt. 3 Ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. prawo o aktach…, op.
cit. w zw. z Art. 3 Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. prawo prywatne międzynarodowe (Dz. U. z 2011 r., nr 80, poz. 432 z późn. zm.).
8 art. 79 ust. 2 Ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. prawo o aktach…, op. cit..
9 Uchwała Sądu Najwyższego z 22 czerwca 1972 r., sygn. III CZP 34/72. Strona internetowa serwisu Legeo.pl http://prawo.legeo.pl/prawo/iii-czp-34-72
[dostęp 22.05.2017].
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możliwość małżeństwa monogamicznego, a prawo dodatkowo
przewiduje, że za zgodą żony monogamicznej może dojść do zawarcia przez męża dalszych małżeństw10. W identyczny sposób
będzie zinterpretowany stan faktyczny, gdy obywatel państwa obcego dopuszczającego wielożeństwo, planuje zawrzeć związek
małżeński z obywatelką polską pozostając obecnie w związku małżeńskim11. Sąd odmówi także zwolnienia od przedstawienia w
USC dokumentu stwierdzającego, że zgodnie z prawem swojego
kraju pochodzenia może wstąpić w Polsce w związek małżeński,
gdy ustali, że małżeństwo obywatela polskiego z cudzoziemcem
byłoby nieważne w świetle prawa ojczystego cudzoziemca12.
Nie stanowią natomiast przeszkody do zawarcia małżeństwa
zakazy zawierania małżeństw z cudzoziemcami przewidziane
przez prawo ojczyste wnioskodawcy13. Nie ma podstaw również
do traktowania jako przeszkody małżeńskiej sytuacji, w której
prawo wyznaniowe zabrania zawierania małżeństw z innowiercami14. Oznacza to ni mniej ni więcej, iż jako zasady nie można traktować niedopuszczania w ogóle zawierania małżeństw obywateli
polskich z obywatelami państw, w których panuje wielożeństwo.
W Polsce nie podlega uznaniu małżeństwo zawarte przez
obywatela polskiego z cudzoziemcem przed konsulem, gdyż w
Rzeczpospolitej Polskiej ważne jest tylko małżeństwo konsularne
zawarte między obywatelami państwa wysyłającego (w takim wypadku między obywatelami państwa polskiego)15.
Orzeczenie Sądu Najwyższego z 26 sierpnia 1974 r., sygn. I CR 608/74, LexPolonica nr 330596.
11 Orzeczenie Sądu Najwyższego z 11 października 1974 r., II CR 735/74, LexPolonica nr 330597.
12 Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 16 listopada 1971 r., sygn. III CRN
404/71. Strona internetowa serwisu Legeo.pl http://prawo.legeo.pl/prawo/iiicrn-404-71 [dostęp 22.05.2017].
13 Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z 20 stycznia 1983 r., sygn.
III
CZP
37/82.
Strona
internetowa
serwisu
Legeo.pl
http://prawo.legeo.pl/prawo/iii-czp-37-82 [dostęp 22.05.2017].
14 Por. K. Piasecki, Prawo małżeńskie, LexisNexis Polska, Warszawa 2011, s. 158.
15 Por. Art. 46 pkt 1c Konwencji Konsularnej między Polską Rzecząpospolitą
Ludową a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii, sporządzona w Londynie dnia 23 lutego 1967 r. (Dz. U. z 1971 r., nr 20, poz.192).
10
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Legalizacja pobytu w Polsce
Zezwolenie na pobyt czasowy dla członków rodzin16 obywateli Rzeczpospolitej Polskiej reguluje rozdział 8 ustawy o cudzoziemcach17. Zezwolenia na pobyt czasowy z uwagi na małżeństwo
udziela się na okres nie dłuższy niż 3 lata. Małżonek obywatela
polskiego ubiegający się o zezwolenie na pobyt czasowy winien
wykazać okoliczności, na które się powołuje we wniosku, czyli złożyć akt ślubu oraz kopię dowodu osobistego małżonka. Nie musi
natomiast spełniać warunków dotyczących źródła dochodu, czy
ubezpieczenia zdrowotnego. Następnie w trakcie postępowania
wojewoda bada, czy małżeństwo nie zostało zawarte tylko i wyłącznie w celu zalegalizowania pobytu cudzoziemca w Polsce. Procedura toczy się w trybie postępowania administracyjnego. Małżonkowie są wzywani do urzędu na przesłuchanie, w trakcie którego pytani są o różne fakty z ich życia małżeńskiego18. Ponadto
mogą zostać wezwane na świadków osoby z rodziny etc., bądź dodatkowo może zostać przeprowadzony wywiad środowiskowy.
Zezwolenie na pobyt czasowy z uwagi na małżeństwo z obywatelem polskim może uzyskać także osoba, która przebywa w Polsce
nielegalnie tj. bez dokumentów pobytowych. Zezwolenie na pobyt
czasowy przysługuje również byłemu członkowi rodziny obywatela Polski do momentu: orzeczenia rozwodu lub separacji, (jeśli
rozwiedziony małżonek wykaże, że przemawia za tym jego ważny
interes), owdowienia cudzoziemca, śmierci rodzica nieletniego
dziecka, gdy przemawia za tym ważny interes tego dziecka. Przy
Za członka rodziny uważa się: współmałżonka (związek małżeński musi
być uznawany przez polskie prawo), nieletnie dziecko (w tym także dziecko
przysposobione) tego cudzoziemca i jego współmałżonka, pozostające na utrzymaniu cudzoziemca nieletnie dziecko (w tym także przysposobione), nad którym cudzoziemiec sprawuje faktyczną władzę rodzicielską, pozostające na
utrzymaniu cudzoziemca nieletnie dziecko jego współmałżonka (w tym także
przysposobione), nad którym sprawuje faktyczną władzę rodzicielską.
17 Por. Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1650 z późn. zm.).
18 Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 lutego 2015 r., sygn. II
OSK 2194/14. Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/6AA9786C6F [dostęp 22.05.2017].
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czym zezwolenia tego rodzaju udzielane są jednorazowo na okres
nie dłuższy niż 3 lata19.
Zezwolenie na pobyt czasowy mogą uzyskać również nieletnie dzieci cudzoziemców, którzy pozostają w związku małżeńskim
z obywatelem polskim oraz posiadają zezwolenie na pobyt czasowy dla członka rodziny polskiego obywatela. Z wnioskiem o wydanie takiego pozwolenia występują ustawowi opiekunowie (rodzice). Małoletni cudzoziemiec nie musi spełniać żadnych wymogów dotyczących wcześniejszego pobytu. Zatem w toku postępowania takie dziecko nie jest zobowiązane do posiadania ubezpieczenia zdrowotnego, stabilnego i regularnego źródła dochodu, czy
też zapewnionego miejsca zamieszkania w Polsce. Wnioski o wydanie pozwolenia na pobyt małoletniego cudzoziemca można występować nawet wówczas, gdy brak jest podstawy prawnej pobytu
dziecka na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Dla dziecka cudzoziemca można wystąpić o zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, jeżeli spełnia przewidziane w przepisach prawa
przesłanki20. Dla dziecka obywatela polskiego można uzyskać zezwolenie na jego osiedlenie się pod warunkiem, że pozostaje pod
władzą rodzicielską21.
Uzyskanie obywatelstwa
Oprócz możliwości legalizacji pobytu cudzoziemiec ma szanse na uzyskanie obywatelstwa. Kwestia ta została uregulowana w
Konwencji z 20 lutego 1957 r. o obywatelstwie kobiet zamężnych.
Wskazuje ona, że ani zawarcie, ani rozwiązanie związku małżeńskiego pomiędzy jego obywatelem a cudzoziemcem, ani też zmiana
obywatelstwa przez małżonka w czasie trwania związku małżeń-

Art. 158 Ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, op. cit.
Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE. Strona internetowa
Urzędu ds. Cudzoziemców https://udsc.gov.pl/cudzoziemcy/obywatelepanstw-trzecich/chce-osiedlic-sie-w-polsce/zezwolenie-na-pobyt-rezydentadlugoterminowego-ue [dostęp 22.05.2017].
21 Stały pobyt w Polsce. Strona internetowa Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Waszyngtonie
http://www.waszyngton.msz.gov.pl/pl/waszyngton_us_a_pl_informacje_kons
ularne/nieleglny_wjazd/staly_pobyt [dostęp 22.05.2017].
19
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skiego nie wpływa automatycznie na obywatelstwo żony22. Podobny wydźwięk ma także Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich
form dyskryminacji kobiet, która stanowi że państwa strony mają
obowiązek zapewnić, żeby że ani małżeństwo z cudzoziemcem, ani
zmiana obywatelstwa przez małżonka podczas trwania małżeństwa nie spowodują automatycznie zmiany obywatelstwa małżonki
ani nie uczynią jej bezpaństwowcem, ani też nie zmuszą jej do
przyjęcia obywatelstwa małżonka23.
Jednakże przywołana wcześniej Konwencja o obywatelstwie
kobiet zamężnych stwierdza iż, każde umawiające się państwo
zgadza się, że żona jego obywatela, będąca cudzoziemką, może na
własną prośbę uzyskać obywatelstwo małżonka w drodze specjalnie uproszczonej procedury naturalizacyjnej. Jednocześnie przyznanie tego obywatelstwa może być ograniczone względami bezpieczeństwa państwowego i porządku publicznego24. Celem
uproszczonej procedury naturalizacyjnej jest zapewnienie jednolitości obywatelstwa małżonków, a poprzez to ochronę zawartego
związku. Zatem brak przesłanek, aby z uproszczonej procedury
naturalizacyjnej mogła skorzystać osoba, która była w związku
małżeńskim, ale związek ten został rozwiązany (poprzez rozwód,
śmierć małżonka posiadającego obywatelstwo polskie etc.). W takim wypadku przestaje istnieć konieczność zapewnienia jednolitości obywatelstwa małżonków i ochrony rodziny, którą założyli25.
Kwestię obywatelstwa w związku z zawarciem małżeństwa z
cudzoziemcem reguluje ponadto rezolucja Rady Europy 77/12 z
dnia 27 maja 1977 r. Rezolucja w związku z praktyką łatwiejszego
przyznawania obywatelstwa żonie obywatela niż mężowi obywatela, poleca członkom Rady Europy, aby złagodziły przesłanki na-

22 Art. 1 Konwencji z 20 lutego 1957 r. o obywatelstwie kobiet zamężnych (Dz.
U. z 1959 r., nr 56, poz. 334 i 335).
23 Art. 9 ust. 1 Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji
kobiet przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 18
grudnia 1979 r. (Dz. U. z 1982 r., nr 10, poz. 71 i 72).
24 Art. 3 Konwencji z 20 lutego 1957 r. o obywatelstwie…, op. cit.
25 Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 25 czerwca 2015 r., sygn. II
OSK 2848/13. Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/D39B85FC4B [dostęp 22.05.2017].
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bycia obywatelstwa małżonkowi cudzoziemcowi26. Jednocześnie
wskazuje, iż okres oczekiwania na nadanie stosownego obywatelstwa nie powinien przekraczać 5 lat zamieszkiwania na terytorium
kraju, w tym 3 lata po zawarciu małżeństwa.
Zawarcie związku małżeńskiego w celu obejścia prawa
Polskie prawo nie zakłada unieważnienia małżeństwa z powodu jego „fikcyjności”. Zatem urzędnik USC choćby był przekonany, że jest zawierane za pieniądze, wyłącznie po to, by uzyskał
on prawo zamieszkania w Polsce, nie może odmówić sporządzenia
aktu małżeństwa z obcokrajowcem. Z problemem pozorności małżeństwa zmaga się ustawa o cudzoziemcach, w ramach którego
cudzoziemcowi odmawia się udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy, gdy związek małżeński został zawarty w celu obejścia prawa27. Postępowanie wówczas polega na przeprowadzeniu kontroli
polegającej na sprawdzeniu, czy nie doszło do zawarcia fikcyjnego
ślubu. W tym celu sprawdza się, czy jedno z małżonków nie przyjęło zapłatę w zamian za ślub, czy małżonkowie mieszkają wspólnie , czy posługują się językiem zrozumiałym dla obojga, etc.
Przed wstąpieniem Polski do UE był to proceder marginalny.
Sytuacja diametralnie zmieniła się, gdy Polska weszła do strefy
Schengen. Od tej pory ilość fikcyjnych małżeństw rośnie. Świadczyć o tym może między innymi ilość decyzji dotyczących zawarcia
związku małżeńskiego dla pozoru. Nie zawsze jednak te decyzje są
trafne, na co wskazują orzeczenia sądów dotyczące oddalenia skarg
na decyzje o zawarciu fikcyjnego małżeństwa.
Cudzoziemiec, który spełni jeden z warunków zamkniętego
katalogu przesłanek dotyczących przyznania pobytu stałego zawartego w art. 195 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o cudzoziemcach zobowiązuje organ do udzielenia zezwolenia na pobyt
stały. Jednym z powodów uzasadniającym udzielenie obcokrajowcowi zezwolenia na pobyt stały, wymienionym w pkt 4 art. 195 ust.
Por. G. Zincone, Trends in Nationality Laws and the Italian Case. Strona internetowa ISPI (Istituto per gli Studi di Politica Internazionale)
http://www.ispionline.it/it/documents/Presentazione_Zincone.ppt
[dostęp
21.05.2017].
27 Art. 165 Ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, op. cit.
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1 ustawy o cudzoziemcach, jest pozostawanie w uznawanym przez
prawo Rzeczypospolitej Polskiej związku małżeńskim z obywatelem polskim przez co najmniej 3 lata przed dniem, w którym złożył
wniosek o udzielenie mu zezwolenia na pobyt stały i bezpośrednio
przed złożeniem tego wniosku przebywał nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres nie krótszy niż 2 lata na
podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z
pozostawaniem w związku małżeńskim z obywatelem polskim.
Oznacza to, iż małżeństwo z obywatelem polskim przy spełnieniu
określonych w tym przepisie warunków stanowi samodzielną
przesłankę udzielenia zezwolenia na pobyt stały. W świetle tego
przepisu samo bycie małżonkiem obywatela polskiego to za mało.
Należy jeszcze dodatkowo wykazać nie występowanie przesłanki
negatywnej oraz wykazane dodatkowych warunków ustawowych,
jeżeli są one wymagane. Małżeństwo nie może być uznane za
związek jedynie formalny, gdy małżonkowie przechodzą kryzys
„komunikacyjny”, bo taka przesłanka nie świadczy o tym, że małżeństwo to nie funkcjonuje. Wprawdzie nie prowadzą wspólnego
gospodarstwa domowego, ale łączą ich więzi finansowe i emocjonalne. W takim przypadku nie można uznać, że małżeństwo nie
istnieje i interes Rzeczypospolitej Polskiej wymaga odmowy udzielenia zezwolenia cudzoziemcowi na pobyt stały. Dopóki cudzoziemiec nie rozwiedzie się, spełnia przesłanki z art. 195 ust. 1 pkt 4
ustawy o cudzoziemcach do uzyskania zezwolenia na pobyt stały.
Nadto w art. 18 Konstytucja RP wskazuje, że małżeństwo jako
związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej28.
W orzecznictwie jednolicie przyjmuje się, że zawarcie związku małżeńskiego jest czynnością jednorazową o charakterze konstytutywnym, dokonaną w określonym czasie i cel zawarcia tego
związku jest realizowany właśnie na datę zawarcia związku. Zatem

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnegoz 13 stycznia 2016 r., sygn.
IV SA/Wa 3012/15. Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/31A35EB8D5 [dostęp 21.05.2017].
28
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to na tę datę należy badać zamiar i motywy małżonków29. W
związku z powyższym rozwód nie zawsze musi świadczyć o zawarciu małżeństwa w sposób instrumentalny, w celu obejścia
przepisów prawa.
Na mocy poprzednio obowiązującej ustawy o cudzoziemcach
zgodnie z zapisem art. 55 ust. 1 na organ administracyjny nakładany był obowiązek ustalenia celu zawarcia związku małżeństwa, a
poza zakresem przeprowadzanego przez niego badania były okoliczności dotyczących trwałości tego związku i zmian w nim zachodzących. Z tego względu poza zakresem jego stosowania pozostaje kwestia, czy cudzoziemiec trwa w tym związku ze względu
na możliwość wydalenia z terytorium RP, czy też związek uległ
rozpadowi. Tymczasem organy w postępowaniu zwykłym bardzo
często przedmiotem oceny czynią relacje małżonków w trakcie
trwania związku (co jest oczywiście pomocne w ustaleniu zamiaru
jaki mieli w chwili zawierania związku małżeńskiego) oraz na ustaleniu, że pozostawanie w małżeństwie przez cudzoziemca było
jedynie instrumentalne tj. mające chronić go przed wydaleniem.
Takie postępowanie prowadzi do błędnej oceny i wydania decyzji o
wydaleniu. Należy również podkreślić iż organ nie ma kompetencji
by móc oceniać jakości związku30.
Orzeczenia sądów powszechnych niejednokrotnie potwierdzają słuszność decyzji o odmowie przyznania zgody na pobyt z
uwagi na zawarcie małżeństwa fikcyjnego przez cudzoziemca. O
fakcie braku istnienia małżeństwa jako związku faktycznego może
świadczyć fakt wystąpienia zasadniczych różnic w wypowiedziach
małżonków dotyczących: pierwszego spotkania, wspólnego zamieszkania, kontaktów z najbliższą rodziną31, wspólnych wyjaz29 Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 30 października 2012 r., sygn. II OSK 2038/11. Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/FAF598FFDF [dostęp 22.05.2017].
30 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 3 marca
2016 r., sygn. IV SA/Wa 441/15. Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/EC1D4471BB [dostęp 22.05.2017].
31 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 21
marca 2014 r., sygn. IV SA/Wa 131/14. Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/102B20DFE8
[dostęp
21.05.2017]..
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dów codziennych przyzwyczajeń oraz ważnych spraw z życia
przed zawarciem małżeństwa, etc)32. Cudzoziemcowi odmawia
się wydania zgody na zamieszkanie na czas oznaczony, jeżeli podstawą ubiegania się o zezwolenie jest zawarcie związku małżeńskiego z obywatelem polskim lub cudzoziemcem zamieszkującym
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a związek małżeński został zawarty w celu obejścia przepisów o udzielaniu zezwolenia na
zamieszkanie na czas oznaczony, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony zeznał nieprawdę lub zataił prawdę albo, w celu użycia za autentyczny podrobił lub przerobił dokument bądź takiego dokumentu jako autentycznego używał.
Z drugiej zaś strony o fikcyjności małżeństwa nie może
świadczyć samo przez się podanie sprzecznych danych dotyczących stopnia pokrewieństwa osób uczestniczących w ceremonii
zaślubin. Stwierdzenie, że w zeznaniach małżonków zawarte są
niezgodności, nie jest tożsame z ustaleniem, że związek małżeński
został zawarty w celu obejścia przepisów o udzielaniu zezwolenia
na zamieszkanie na czas oznaczony, lecz jedynie uzasadnia przeprowadzenie postępowania umożliwiającego ustalenie, czy małżeństwo zostało zawarte w tym celu. Dopiero wynik tego postępowania wyjaśniającego – przeprowadzonego z poszanowaniem reguł wynikających z k. p. a. oraz całokształtu okoliczności sprawy
mających znaczenie dla oceny celu zawartego małżeństwa – może
uzasadniać odmowę udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na
czas oznaczony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej33. Podobny
pogląd jest wyrażany także w orzecznictwie wojewódzkich sądów
administracyjnych np. w wyroku WSA w Warszawie z dnia 25 maja 2006 r. stwierdzono, że podstawę do podjęcia czynności dotyczących wszczęcia postępowania administracyjnego celem ustalenia w
sposób wskazany w przepisach k.p.a., czy taka fikcyjność w danym

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 10
sierpnia 2011 r., sygn. V SA/Wa 744/11 Lex nr 1155432.
33 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 12 maja
2014 r., sygn. IV SA/Wa 364/14. Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/0C46D06202 [dostęp 22.05.2017].
32
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przypadku nie zachodzi34. Prowadzenie tego typu badania polegającego na określeniu relacji małżeńskich nie prowadzi w żaden
sposób do narzucania cudzoziemcowi i jego małżonkowi przez organ określonego modelu małżeństwa i braku poszanowania dla
życia prywatnego35.
Podsumowanie
Ostatnie lata przyniosły wyraźny wzrost napływu imigrantów
do naszego kraju. Bardziej elastyczna polityka zatrudnienia i uproszczenie procedury wizowej powodują, że liczba przyjeżdżających do
Polski stale rośnie. Jednak nie można mówić (jeszcze) o masowości
tego strumienia36. Ilość małżeństw zawartych w Polsce w 2015 r. wyniosła 18883237, z czego 2 422 stanowią małżeństwa zawarte przez
cudzoziemców. Przy czym do wartości dotyczącej małżeństw zawartych z obcokrajowcem nie wliczono osób zamieszkałych na stałe poza
granicami Polski tj. 588 małżeństw, w których oboje małżonkowie
zamieszkiwali przed ślubem za granicą38.
W celu zintensyfikowania wykrywalności tzw. pozornych
małżeństw w ustawie o cudzoziemcach przyznano funkcjonariuszom Straży Granicznej szersze uprawnienia w zakresie kontroli
celu zawieranych przez cudzoziemców związków małżeńskich z
obywatelami polskimi39. Zawarcie związku małżeńskiego z obywatelem RP ułatwia legalizację pobytu i będzie stanowić przesłankę
braku odmowy na pobyt w sytuacji gdy cudzoziemiec zostanie
wpisany do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terenie PolA. Szadok-Bratuń, Procedura zawierania małżeństwa „konkordatowego” w kontekście polskiego prawa administracyjnego. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka
Cyfrowa, Wrocław 2013,
http://www.bibliotekacyfrowa.pl/Content/42699/Procedura_zawierania_malz
enstwa.pdf [dostęp 21.05.2017].
35 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 26 maja
2010 r., sygn. V SA/Wa 259/10. Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/DD1A365C5C [dostęp 21.05.2017].
36 M. Matkowska, Współczesne problem…, op. cit., s. 100
37 Główny Urząd Statystyczny, Roczniki branżowe. Rocznik Demograficzny, Warszawa 2016, s. 187
38 Ibidem, s.230
39 Art. 11 ust. 1 Ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach..., op. cit.
34
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ski jest niepożądany40. Niezależnie od podejmowanych działań legislacyjnych w ostatnim okresie kwestia tzw. fikcyjnych małżeństw
była i pozostanie przedmiotem szczególnej uwagi szefa Urzędu ds.
Cudzoziemców.
Streszczenie:
Głównym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie zagadnień związanych z zawarciem małżeństwa cudzoziemca z
obywatelem RP. Doktryna i judykatura małżeństwo traktuje jako
„zalążek rodziny”. Obcokrajowiec wstępując w związek małżeński
z obywatelem polskim ma ułatwioną drogę legalizacji pobytu na
terenie RP. Przy czym poślubienie Polki/Polaka nie jest równoznaczne z nabyciem przez cudzoziemca obywatelstwa polskiego.
Od momentu wejścia Polski do strefy Schengen, UE obserwowany
jest wzrost ilość fikcyjnych małżeństw.
Słowa kluczowe: małżeństwo, cudzoziemiec, pobyt stały, pobyt czasowy, legalizacja pobytu.
Summary:
The marriage of a foreigner with a citizen of the Republic of Poland
in the light of Polish law
The main purpose of this article is to present the issues connected with the marriage of a foreigner with a Polish citizen. Doctrine and jurisprudence treat marriage as a "seed of the family”.
Foreigners entering a marriage with a Polish citizen have easier
way to become a legal resident of the Republic of Poland. At the
same time, the marriage of a Pole / Pole is not equivalent to acquiring Polish citizenship by a foreigner. Since the entry of Poland into
the Schengen area, it has seen an increase in fictitious marriages.
Keywords: marriage, foreigner, permanent residence, temporary residence, legalization of stay,
Bibliografia:
Domański M., Względne zakazy małżeńskie, Wolters Kluwer Polska,
Warszawa 2013.
40 Art. 436 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach...,
op. cit.
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Adrianna Tymieniecka-Cichoń

PRZESTĘPSTWO ZNĘCANIA − ZARYS PROBLEMATYKI
Wstęp
Naturalnym środowiskiem życia każdego człowieka niewątpliwie jest rodzina, w której się rodzi, wychowuje, dorasta i tworzy
plany na własną przyszłość. Jednak nie w każdym przypadku jest
to miejsce, które umożliwia realizację tych założeń. Dom rodzinny
coraz częściej nie jest miejscem bezpiecznym i pełnym miłości –
wręcz przeciwnie, stanowi ośrodek przemocy. Przemoc w rodzinie
to powszechnie występujący we współczesnym świecie problem
natury moralnej, psychologicznej, społecznej czy prawnej. Wśród
form przemocy zasadniczym podziałem jest przemoc fizyczna i
psychiczna. Opracowanie ma na celu przedstawienie kwestii jednej
z najczęściej występującej patologii na gruncie funkcjonowania rodziny w postaci przestępstwa znęcania. Wskazane zostaje czym jest
rodzina, jakie spełnia funkcje. Następnie szczegółowo omówiona
zostaje problematyka przestępstwa znęcania. Wyszczególnione
zostają również narzędzia i instytucje wspierające ofiary przemocy
w rodzinie. W ramach końcowej konkluzji dokonana zostaje analiza statystyk.
Definicja i funkcje rodziny
W literaturze przedmiotu występuje wiele różnorodnych definicji rodziny. Trudno jest jednoznacznie określić, czym jest rodzina z uwagi na fakt uwzględnienia wyłącznie rodziców i dzieci, czy
również szerszy krąg osób, mianowicie krewnych pochodzących
od wspólnych przodków czy też mieszkających wspólnie. Według
Tyszki rodzina jest to „zbiorowość ludzi powiązanych ze sobą więzią małżeństwa, pokrewieństwa, powinowactwa lub adopcji”1. W
podobny sposób definicję tą skonstruował Szczepański, określił
rodzinę jako „grupa złożona z osób połączonych stosunkiem małżeństwa i stosunkiem rodzice-dzieci”2. Z kolei według Dyczew1
2

Z. Tyszka, Socjologia rodziny, PWN, Warszawa 1974, s. 74.
J. Szczepański, Elementarne pojęcia socjologii, PWN, Warszawa 1972, s. 149.
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skiego „rodzina jest podstawowym środowiskiem biologicznego i
duchowego rozwoju człowieka”3. Rodzina stanowi niewątpliwie
grupę społeczną, co Adamski uznał w swoim rozumieniu rodziny
jako punkt odniesienia i uznał, iż „rodzina stanowi duchowe zjednoczenie szczupłego grona osób, skupionych we wspólnym ognisku domowym aktami wzajemnej pomocy i opieki, oparte na wierze w prawdziwą lub domniemaną łączność biologiczną, tradycję
rodzinną i społeczną”. Wśród cech wyróżniających rodzinę wśród
innych grup społecznych wymienił takie atrybuty jak wspólne
mieszkanie członków grupy, wspólne nazwisko, ciągłość biologiczną i inne4. W konsekwencji różnorodności definicji pojęcia rodziny, w literaturze występuje również niejednolitość co do typologii funkcji rodziny. Przez funkcje rodziny należy rozumieć cele,
do których osiągnięcia zmierza oraz zadania, jakie pełni na rzecz
członków wchodzących w jej skład.
Do podstawowych funkcji rodziny można zaliczyć5:
 funkcję prokreacyjną, związaną z wydawaniem na świat potomstwa,
 funkcję wychowawczą, będącą konsekwencją prokreacyjnej,
 funkcję gospodarczą, która jest ekonomiczną podstawą zaspokajania bieżących potrzeb,
 funkcję emocjonalno-ekspresyjną, która sprowadza się do
zaspokojenia uczuciowych potrzeb zarówno dzieci, jak i rodziców,
 funkcję religijną, czyli przekazywanie dzieciom wzorców religijnych,
 funkcję stratyfikacyjną, za której przyczyną członkom rodziny zapewniany jest określony status społeczny,
 funkcję socjalizacyjno-kulturową, dzięki której członkowie
rodziny są wprowadzani w życie społeczne i kulturowe,

L. Dyczewski, Rodzina, społeczeństwo, państwo, Towarzystwo Naukowe KUL,
Lublin 1994, s. 11.
4 F. Adamski, Rodzina. Wymiar społeczno-kulturowy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002, s. 29.
5 P. Ziółkowski, Pedagogizacja rodziców. Potrzeby i uwarunkowania, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2016, s.
35-37.
3
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 funkcję psychoseksualną, dającą poczucie bezpieczeństwa i
stabilizacji, a także możliwości rozwoju,
 funkcję rekreacyjno-towarzyską, opierającą się na organizowaniu przez członków rodziny wolnego czasu i wypoczynku.
Zjawisko dysfunkcjonalności rodziny
Prawidłowe funkcjonowanie rodziny bardzo często zakłócane
jest przez pewne niewłaściwe elementy w postaci negatywnych
sytuacji pozbawionych więzi emocjonalnych. W takiej sytuacji rodzina nie spełnia swoich podstawowych funkcji. Przeciwieństwem
rodziny, która posiada swoją określoną wewnętrzną strukturę oraz
funkcje jest rodzina dysfunkcyjna. W przypadku takiej rodziny następuje niewystarczające lub całkowite niezaspokojenie potrzeb
biologicznych, rozwojowych czy emocjonalnych i w rezultacie dezorganizacja środowiska rodziny i osłabienie więzi pomiędzy jej
członkami. Rodzina dysfunkcyjna definiowana jest jako grupa, która nie jest w stanie w wystarczającym stopniu wypełniać swoich
funkcji rodzicielskich względem dzieci, a także innych członków
rodziny. Źródłem dysfunkcjonalności rodziny mogą być m. in. konflikty w rodzinie, ubóstwo, przestępczość rodziny, alkoholizm,
niewydolność opiekuńczo-wychowawcza, degradacja wartości społecznych, bezrobocie6.
Wyróżnić można kilka rodzajów rodzin dysfunkcyjnych.
Pierwszym z niech jest rodzina z problemem alkoholowym, w której jeden bądź oboje rodziców są uzależnieni od alkoholu, czego
rezultatem jest odwrócenie i zakłócenie ról. Bardzo często oprócz
swoich obowiązków, dziecko zmuszone jest do przejmowania
obowiązków rodziców, takich jak odpowiedzialność, funkcjonowanie domu czy odpowiedzialność za młodsze rodzeństwo. Drugim typem rodziny z dysfunkcją jest rodzina z problemem wykorzystywania seksualnego. Problem ten może dotyczyć wykorzystywania seksualnego przez jednego lub oboje rodziców, współmałżonka lub dzieci. Trzeci rodzaj to rodzina, w której jeden bądź
oboje rodziców cierpią na stałe schorzenie bądź są niepełnosprawni
H. Cudak, Dysfunkcje rodziny i jej zagrożenia opiekuńczo-wychowawcze, Pedagogika Rodziny nr 1(2),2011, s. 8-10.
6
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i winą za ten stan obarczają innych członków rodziny. Kolejny rodzaj to rodzina z problemem terroru psychicznego, w której stosowana jest przemoc emocjonalna w postaci np. szantażu czy zastraszania. Przemoc taka może mieć również charakter fizyczny. Wówczas w rodzinie dochodzi do bicia czy też maltretowania członków
rodziny7.
Przemoc w rodzinie − definicja problemu
Przemoc obecnie staje się zjawiskiem coraz bardziej powszechnym. Przemoc definiowana jest jako użycie siły, prowadzące do naruszenia moralnych norm danej osoby lub grupy osób. Najczęściej
takie działanie ma na celu wymuszenie określonych zachowań lub
postaw. Pod pojęciem przemocy można również rozumieć nacisk
fizyczny bądź też zastosowanie bodźców, które powodują, że podmiot znajduje się w sytuacji przez niego niepożądanej i staje się
przedmiotem czyjegoś działania. Sprawca przemocy wykorzystuje
zwykle swoją przewagę w kontaktach międzyludzkich, aby realizować własne cele. Aby to osiągnąć, dopuszcza się naruszenia osobistych praw drugiego człowieka. Może to być rezultatem całkowitej
utraty kontroli nad agresywnym zachowaniem, impulsywnym zachowaniem czy nawet poczuciem bezradności. Do podstawowych
warunków decydujących o pojawieniu się problemu przemocy
można zaliczyć: poczucie bezkarności sprawcy, realizację jego osobistych potrzeb, naruszanie dóbr i praw ofiary. Przemoc może występować w czterech formach: przemoc fizyczna, psychiczna, seksualna
i zaniedbanie8. Przemoc w rodzinie, zwana również przemocą domową jest to „zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie
skierowane przeciw członkowi rodziny, które narusza prawa i dobra
osobiste, powodując cierpienie i szkody”9.

G. Pyźlak, Rodzina dysfunkcyjna i formy jej pomocy, Perspectiva, Legnickie
Studia Teologiczno-Historyczne, Rok XII 2013 nr 1 (22), s. 120-121.
8 J. Młyński, Przemoc w rodzinie – skala zjawiska, ofiary przemocy i formy pomocy
pracowników socjalnych, Studia Socialia Cracoviensia 4 (2012) nr 2 (7), s. 143-144.
9 A. Nowakowska, Dziecko – ofiara domowej przemocy [w:] Patologie naszych czasów Drążek A., Drążek E., Białystok 2007, s. 22.
7
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Przestępstwo znęcania
Podstawową formą w jakiej swój wyraz ma przemoc na gruncie obowiązującego Kodeksu karnego jest przestępstwo znęcania.
Przestępstwo znęcania sklasyfikowane jest w rozdziale XXIV
Przestępstw przeciwko rodzinie i opiece przepisie w artykule 207
Kodeksu karnego10( dalej:k.k.), który stanowi:
§ 1. Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym
stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą
nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny,podlega
karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 2. Jeżeli czyn określony w § 1 połączony jest ze stosowaniem
szczególnego okrucieństwa, sprawcapodlega karze pozbawienia
wolności od roku do lat 10.
§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 lub 2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawcapodlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.
Przedmiot ochrony
„Przedmiot ochrony (zamachu), czyli wyobrażenie dobra,
które ponosi uszczerbek lub jest narażone na niebezpieczeństwo w
związku z czynem przestępnym11”.
Zakres przedmiotu ochrony w zakresie przestępstwa z artykułu 207 k.k. ustawodawca sytuuje niezwykle szeroko. Przepis stanowi o dwóch rodzajach przemocy. W pierwszym przypadku do
czynienia mamy z przemocą fizyczną, w drugim z przemocą psychiczną. Wśród kręgu osób, w stosunku do których sprawca może
dopuścić się przestępstwa znęcania wymienieni zostają: małoletni,
osoba pozostająca w stosunku zależności od sprawcy, osoba nieporadna ze względu na jej stan fizyczny lub psychiczny. Z powyższego wywieść należy, że pokrzywdzonymi w przedmiotowej kwestii
mogą być również osoby, które nie są związane ze sprawcą więzami rodzinnymi, czy też opieką. Jak ukazuje praktyka orzecznicza,
sprawcami przemocy w rodzinie są głównie osoby najbliższe. OdUstawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 ze zm.).
M. Czarkowska, Przedmiot ochrony przestępstwa znęcania się w kontekście
przemocy wobec kobiet w rodzinie, Prokuratura i Prawo, nr 10, 2011, s. 39.
10
11
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nosząc się już strictae do przedmiotu ochrony przepisu artykułu
207 przyjąć należy, iż ma on niezwykle złożony charakter. Jak
wskazuje M. Szewczyk wywieść należy, że przedmiot ochrony prezentowanego przepisu ma dualistyczny charakter. Po pierwsze, za
główny przedmiot uznaje rodzinę i jej prawidłowe funkcjonowanie, bądź instytucję opieki. W drugim przypadku natomiastw zależności od formy będzie to nietykalność cielesna, życie i zdrowie,
wolność i godność człowieka12. Tak będzie w przypadku § gdzie do
czynienia mamy z kwalifikowaną formą przestępstwa znęcania,
gdzie warunkiem koniecznym jest stwierdzenie skutku w postaci
targnięcia się na własne życie przez pokrzywdzonego. Wówczas
przedmiotem ochrony będzie zdrowie i życie. Prawidłowe określenie przedmiotu ochrony ma kluczowe znaczenie w zakresie kwalifikacji przestępstw podobnych, w związku ze stosowaniem przepisów k.k, wpływających na wysokość orzekanej kary13.
Strona przedmiotowa
Dokonując oceny zachowania sprawcy, należy odnieść się
przede wszystkim do znamienia czasownikowego ”znęca się”. Możemy w tym przypadku wyróżnić znęcanie psychiczne i fizyczne.
Znęcanie się w znaczeniu potocznym to czynić komuś cierpienie
zarówno fizyczne jak i psychiczne, dręczyć kogoś. Odnosząc się do
sposobów znęcania, należy wskazać na szeroki katalog w przedmiotowej kwestii. Doktryna wyróżnia między innymi szykanowanie, grożenie przestępstwem, kopanie, duszenie, popychanie, rzucanie o ścianę, wiązanie rąk (…). Znęcanie psychiczne i fizyczne
może występować niezależnie od siebie razem bądź łącznie14.
Podmiot
Przestępstwo znęcania się ma charakter powszechny w zakresie w jakim odnosi się ono do małoletniego bądź osoby niepoM. Szewczyk, komentarz do artykułu 207 k.k. [w:] Zoll A., Kodeks karny, tom
II, 2008, S. 726-727.
13 M. Bojarski, J. Giezek, Z. Sienkiewicz, Prawo karne materialne. Część ogólna i
szczególna., Warszawa 2015, s.506.
14 R. A. Stefański, Komentarz do art. 207 k.k. [w:] Stefański R.A. ( red.) Kodeks
karny. Komentarz. 2017, Legalis.
12
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radnej ze względu na jej stan psychiczny i fizyczny. W pozostałych przypadkach, czyli w zakresie odnoszącym się do osób najbliższych15 jak również pozostającym ze sprawcą w stałym lub
przemijającym stosunku zależności jest to przestępstwo o charakterze indywidualnym16.
Strona podmiotowa
Należy wskazać, że przestępstwo znęcania może być popełnione wyłącznie umyślnie z zamiarem bezpośrednim, na co wskazuje formuła „znęca się”, charakteryzująca szczególne nastawienie
sprawcy17. W przepisie artykułu 207§3 wskazany zostaje typ kwalifikowany przedmiotowego przestępstwa, co warunkuje wyższa
karalność18.
Skutek
Przestępstwo znęcania zgodnie z przepisem artykułu 207§3
zaliczane jest do kategorii przestępstw materialnych (skutkowych),
zatem do jego dokonania warunkiem koniecznym jest wystąpienie
skutku w postaci targnięcia się pokrzywdzonego na własne życie19.
Pomoc udzielana ofiarom znęcania
Niebieska Linia
Jest to ogólnopolskie pogotowie stworzone w 1995 roku w
celu pomocy ofiarom przemocy domowej. Niebieska linia jest
środkiem pomocy powstałym z inicjatywy Polskiej Agencji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Na samym początku
działalności Niebieska Linia funkcjonowała w ramach działalności
struktur Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w
obszarze bezpieczeństwa. W latach 1996-2007 Niebieska Linia
15 Zgodnie z art. 115§11 Osobą najbliższą jest małżonek, wstępny, zstępny,
rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu.
16 http://www.niebieskalinia.org/o-nas/aktualnosci/ogolnopolskiepogotowie-dla-ofiar-przemocy-w-rodzinie-niebieska-linia/.
17 Stefański, op. cit.
18 Ibidem
19 Przez targnięcie się na własne życie należy rozumieć, przynajmniej podjęcie
próby samobójczej.
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prowadzona była przez Instytut Psychologii Zdrowia, a od roku
2007 praca w zakresie Niebieskiej Lini należy do Stowarzyszenia na
Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia".
Pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie udzielana jest w
następujący sposób:
− pod numerem infolinii 80012 00 02 (od poniedziałku do soboty 8:00-22:00, a w niedziele i święta od 8:00 do 16:00). Infolinia
służy przede wszystkim udzielaniu pomocy psychologicznej, poinformowaniu o procedurach w zakresie zwalczania przemocy w
rodzinie, wskazuje na środki ochrony jakie przysługują osobom
dotkniętym przemocą w rodzinie. W ramach infolinii udzielane są
również informacje dotyczące placówek udzielających pomocy
ofiarom dotkniętym przemocą,
− w ramach działalności placówki przewidziane są dyżury telefoniczne podczas, których świadczona jest profesjonalna pomoc
prawna,
− w ramach Niebieskiej Linii funkcjonuje również poradnia emailowa, pod adresem niebieskalinia@niebieskalinia.info,
− informacje jakie są uzyskiwane podczas rozmów, w przypadku stwierdzenia niebezpieczeństwa zostają przekazane odpowiednim organ, których praca i efekty są nadzorowane w ramach
działalności Niebieskiej Linii20.
Niebieska karta
„Niebieska Kartastanowi ogół czynników i działań
podejmowanych przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych
zajmujących się osobami będącymi ofiarami przemocy w rodzinie.
Docelowo Niebieska Karta może zostać założona przez Policję,
Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oraz
ośrodki pomocy społecznej. Zatem osobami, które mogą
bezpośrednio udzielić pomocy ofiarom przemocy w rodzinie są:
pracownik socjalny, pielęgniarka, ratownik medyczny, psycholog,
policjant. Każda z tych osób w toku wykonywanych czynności
zawodowych uznać może, że konkretna osoba potrzebuje pomocy
http://www.niebieskalinia.org/o-nas/aktualnosci/ogolnopolskie-pogotowiedla-ofiar-przemocy-w-rodzinie-niebieska-linia/(dostęp online 20.04.2017).
20

774

w związku z wystąpieniem przemocy w rodzinie i wówczas
zobligowana jest do jej udzielenia. Podkreślić należy, że samo
wszczęcie procedury Niebieskiej Karty nie wymaga zgody ofiary
przemocy.
Szczegółowy tryb postępowania w związku z założeniem i
prowadzeniem omawianego dokumentu określony został w
Ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz w
rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie procedury „Niebieskie
Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”21.Procedura w
konkretnym przypadku wszczęta zostaje poprzez wypełnienie
formularza Niebieska Karta A, przez osobę zgłaszającą problem w
rodzinie. Ofiara, która została dotknięta przemocą zapraszana jest
na posiedzenie tak zwanego zespołu interdyscyplinarnego,
podczas którego analizowana jest sytuacja rodziny i wypełniony
zostaje formularz C. Na posiedzeniu za priorytet stawiane jest
opracowanie indywidualnego planu pomocy rodzinie, w którym to
uwzględnia się czynniki mające wpływ na patologiczne
zachowania, jednocześnie przygotowuje się zakres przedsięwzięć,
mających na celu przeciwdziałanie zjawisku przemocy.
Osoba, w stosunku do której istnieje podejrzenie, że jest
sprawcą przemocy w rodzinie, również jest zapraszana przez
członków zespołu interdyscyplinarnego i w jej obecności
wypełniony zostaje formularz Niebieska Karta D. W toku tych
czynności, jeżeli wykazane zostanie, że sprawca ma problemy z
alkoholem, przy czym nałóg warunkuje jego naganne
postępowanie wobec rodziny, wówczas kierowany jest on do
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Sama
Procedura Niebieskiej Karty zostaje zakończona dopiero wówczas,
kiedy stwierdzony zostanie brak dalszego występowania przemocy
w rodzinie. Uznaje się, że plan pomocy został zrealizowany. O
powyższym powiadamia się podmioty uczestniczące w
procedurze”2223.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz.U.
Nr 209, poz. 1245).
22 http://www.infor.pl/prawo/pomoc-spoleczna/przemoc-wrodzinie/701765,Niebieska-Karta-procedura.html(dostęp: 22.12.2016 r.)
21
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Przestępstwo znęcania w świetle statystyki
Rok

Liczba postępo- Liczba postępowań
wań wszczętych
stwierdzonych

2016

26633

14513

2015

27642

14191

2014

30901

17523

2013

29879

17513

2012

29193

17785

2011

29958

18832

2010

30534

18759

2009

33267

20505

2008

34206

21167

2007

34979

22800

2006

39723

24543

2005
37457
22652
Źródło:http://statystyka.policja.pl/st/kodeks-karny/przestepstwaprzeciwko-7/63507,Znecanie-sie-art-207.html
(dostęp
online
dnia
29.04.2017).

Jak wskazuje statystyka liczba postępowań wszczętych i
stwierdzonych w zakresie przestępstwa znęcania z roku na rok maleje. Nie można jednak mówić o tym, iż jest to zadowalające. Niewątpliwie dane wskazujące na liczbę postępowań nie są zadowalające, w związku z czym istnieje nieustanna potrzeba wdrażania
nowych programów przeciwdziałania w przedmiotowym zakresie.
Podsumowanie
Dokonując analizy statystyk uznać należy, iż sytuacja w polskich rodzinach jest niepokojąca. Linia orzecznicza obrazuje, iż
przestępstwo znęcania jest jednym z najczęściej popełnianych w
ramach przestępstw przeciwko rodzinie i opiece.Bardzo istotną
A. Tymieniecka-Cichoń, Przemoc w rodzinie zarys problematyki [w:] Zimny J.
(red). Rodzina we współczesnym świecie,Stalowa Wola 2016, s. 317-318.
23
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rolę w przedmiotowym zakresie odgrywają instytucje wspomagające ofiary dotknięte przemocą w rodzinie, których zadaniem jest
udzielenie pomocy w zakresie pomocy psychologicznej, informacji
prawnej oraz zawiadamianie organów o sytuacjach kryzysowych.
Istnieje więc, potrzeba zwiększania świadomości wśród społeczeństwa o działalności poszczególnych instytucji, jak również możliwości uzyskania pomocy w przedmiotowym zakresie.
Streszczenie:
Przestępstwo znęcania jest uregulowane w rozdziale XXIV Kodeksu karnego, dotyczącym przestępstw przeciwko rodzinie i opiece.
Niewątpliwie jest to jedno ze współczesnych zagrożeń dla jej prawidłowego funkcjonowania. Opracowanie ma na celu przede wszystkim przedstawienie znamion przestępstwa znęcania. Wskazane zostają środki pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie. Dokonana zostaje analiza statystyk w przedmiotowym zakresie.
Słowa klucze: rodzina, przemoc, znęcanie się, przeciwdziałanie, ofiary.
Summary:
The crime of abuse – an outline of its issues
The crime of abuse is regulated in the chapter XXIV of the penal code, which concerns the offence against family and charge.
Undoubtedly, the crime of abuse is one of the modern threats for
the right functioning of a family. The study’s aim is to present the
features of the crime of abuse. The aid means for the people affected by the crime will be shown. The statistics in the objective
scope will be analyzed.
Key words: family, violence, abuse, counteracting, victims.
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Marcelina Pustuł

ROZWÓD I SEPARACJA W POLSKIM PRAWIE RODZINNYM
Wstęp
Rozwód jest to rozwiązanie związku małżeńskiego przez sąd.
Może być na wniosek jednego lub obojga małżonków. Jest to zupełny i trwały rozkład pożycia. Zgodnie z polskim kodeksem rodzinnym muszą zostać spełnione te przesłanki. Zupełny rozkład
pożycia małżeńskiego polega na zerwaniu wszelkich więzi łączących małżonków. Są to więzi duchowe, fizyczne i materialne (gospodarcze). Trwały rozkład pożycia oznacza, że powrót małżonków do wspólnego życia jest niemożliwy. Każdy z małżonków,
może żądać, aby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód. Natomiast, gdy przesłanki nie zostaną spełnione, sąd nie ma obowiązku
orzeczenia rozwodu. Przez separację należy rozumieć pewien stan
w małżeństwie. Zgodnie z polskim kodeksem rodzinnym musi zostać spełniona przesłanka: zupełnego rozkładu pożycia między
małżonkami. Separację jest znacznie łatwiej uzyskać niż rozwód,
ponieważ musi być spełniona tylko jedna przesłanka. Separacja nie
rozwiązuje związku małżeńskiego.
1. Negatywne przesłanki rozwodu
Rozwód nie może zostać orzeczony, gdy mogłoby ucierpieć
dobro dzieci małżonków. Przepis kodeksu dotyczy wspólnych małoletnich dzieci małżonków1. Przepis art.56§2 stanowi :,,jednakże
mimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów
orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego2.
Artykuł ten nie będzie mógł być wykorzystany w stosunku do
dzieci pełnoletnich ani do dziecka jednego z małżonków, ma on
charakter bezwzględny. Ponadto w ustawie nie ma żadnych wyjąt1
2

J. Grzelińska, Rozwód i separacja pomiędzy małżonkami, Warszawa 2010, s.73-75,
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ków odnośnie powyższego artykułu. Zastosowany będzie tylko i
wyłącznie do dziecka, które zostało przysposobione przez obojga
małżonków. Potwierdzeniem powyższych słów jest Wyrok Sądu
Najwyższego z dnia 13 września 1952r. (sygn. akt: C1702/21) który
wyraża stanowisko, że :,,Sąd podkreślił, iż prawdopodobieństwo
urodzenia się dalszych dzieci z nowego małżeństwa zawartego po
rozwiązaniu poprzedniego małżeństwa przez rozwód, nie stanowi
okoliczności, która oznaczyłaby sprzeczność z dobrem starszych
dzieci"3. Każda sytuacja związana z dobrem małoletniego dziecka
powinna być oceniana indywidualnie. Orzecznictwo może nam
bardziej przybliżyć pojęcie dobra małoletnich dzieci. Sąd Najwyższy w Wyroku z dnia 17 grudnia 1999r. (sygn. akt III CKN 850/99),
zwraca dużą uwagę na :,, aspekt ekonomiczny, który jest następstwem orzeczenia rozwodu i akcentowanie pogorszenia się sytuacji
dziecka w finansowym kontekście, nie może przesądzać o tym, że
dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków sprzeciwia się
orzeczeniu rozwodu"4.
Kolejną negatywną przesłanką rozwodu jest sprzeczność z zasadami współżycia społecznego. Jest to pojęcie, które może być
bardzo szeroko interpretowane. W szczególności można uznać, że
są to reguły postępowania oraz zachowania. W toku postępowania
rozwodowego Sąd oczenia czy doszło do sprzeczności, czy też nie5.
Głównie chodzi o normy moralne oraz obyczajowe. Zostaną one
uznane za słuszne, jeżeli będą miały uzasadnienie aksjologiczne.6
W tym zakresie bardzo przydatne będą orzeczenia sądów. Sąd
Najwyższy w Wyroku z dnia 24 maja 2005r. (sygn. akt: VCK
646/2004), stwierdza, że :,,małżonek ma uprawnienie do dozwolonej reakcji na niezgodne z obowiązkami małżeńskimi zachowanie
drugiego małżonka. Przy czym granice dopuszczalnej reakcji należy ocenić na podstawie konkretnych okoliczności sprawy i przy
uwzględnieniu zasad współżycia społecznego"7. Natomiast Sąd
Apelacyjny w Rzeszowie w Wyroku z dnia 21 kwietnia 1994r. (syWyrok SN z dnia 13 września 1952r. sygn. akt: C1702/21,
Wyrok SN z dnia 17 grudnia 1999r. sygn. akt: III CKN 850/99,
5 J. Grzelińska, Rozwód i separacja pomiędzy małżonkami, Warszawa 2010, s.73-75,
6 A. Bieliński, M. Pannert, Prawo rodzinne, Warszawa 2016, s. 127,
7 Wyrok SN z dnia 24 maja 2005r. sygn. akt: VCK 646/2004,
3
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gn. akt: I ACr 68/94) wyraża swoje stanowisko w sposób następujący :,,żądanie rozwodu przez małżonka wyłącznie winnego należy
co do zasady ocenić ujemnie z punktu widzenia przyjętych reguł
moralnych. Wyrażenie jednak zgody na rozwód przez małżonka
niewinnego oznacza, że żądanie to nie może być traktowane jako
wymierzone przeciwko małżonkowi niewinnemu, gdyż zgoda
oznaczona w danych okolicznościach, że małżonkowie są jednomyślni co do potrzeby rozwiązania ich związku"8.
Następnie wyróżniamy przesłankę winy, która jest zawarta w
art.56 § 3 : ,,rozwód nie jest również dopuszczalny, jeżeli żąda go
małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo że odmowa jego zgody na
rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami
współżycia społecznego"9. Przesłanka winy nie jest zawarta w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Natomiast możemy ją zdefiniować na gruncie prawa cywilnego. Za winnego uznaje się małżonka,
który narusz bezprawnie obowiązki małżeństwa. Możemy taki zarzut postawić wobec małżonka, którego zachowanie zmierza do
wywołania skutków, które są sprzeczne z normami prawnymi i
zasadami współżycia społecznego10.
2.Pozytywne przesłanki rozwodu
Kodeks rodzinny i opiekuńczy reguluje przepisy mające na
celu rozwiązanie związków martwych, w których występuje brak:
,,wspólnego pożycia, wierności, wzajemnej pomocy oraz współdziałania dla dobra rodziny, którą przez swój związek założyli"11.
Wobec małżonków ma zastosowanie art.56 §1, który mówi, że
:,,jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód". Z powyższego uregulowania wynika, że
pozytywną przesłanką rozwodu jest rozkład pożycia małżeńskiego.
Pożycie małżeńskie nie ma swojej ustawowej definicji. Możemy to
Wyrok SA z dnia 21 kwietnia 1994r. sygn. akt: I ACr 68/94,
Ustawa z dnia 25 lutego 1964r. - kodeks rodzinny i opiekuńczy,
10 A. Bieliński, M. Pannert, Prawo rodzinne, Warszawa 2016, s.129-130,
11 A. Bodnar, U. Dąbrowska, J. Ignaczewski i inni, Rozwód i separacja, Warszawa 2014, s.31,
8
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pojęcie określić jako wspólne uczucia, miłość oraz zaufanie. Wyraża się ono we wspólnocie: duchowej, fizycznej i gospodarczej. Brak,
chociażby jednego z wymienionych elementów wspólnoty można
uznać za początek rozkładu pożycia małżeńskiego.
Z małżeństwa wynika również wiele obowiązków, są one
wskazane w Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym, swoją opinię na
ten temat wyraził także Sąd Najwyższy Wyroku z dnia 25 sierpnia
1982r. (sygn. akt: III CRN 182/82). Potwierdzone zostają w nim
powyższe słowa i wskazuje się, że :,,zasady współżycia społecznego stawiają zachowaniu małżonków wobec siebie nawzajem i wobec rodziny drugiego małżonka większe wymagania, niż postępowaniu ludzi względem siebie obcych. W czasie gdy małżeństwo
trwa, małżonków obowiązuje wzajemnych do siebie szacunek i
wzajemna pomoc. Zadaniem Sądu zachowanie, które w stosunkach
między obcymi ludźmi nie byłoby uznawane za naganne, może być
uznane za szkodliwe z punktu widzenia trwałości małżeństwa"12.
Wyróżniamy zupełny oraz trwały rozkład pożycia małżeńskiego. Zupełny rozkład występuje, gdy ustały między małżonkami wszystkie trzy więzi, natomiast, gdy następuje brak więzi duchowej i fizycznej, a występują pewne więzi gospodarcze, wówczas
rozkład pożycia małżeńskiego może być uznany za zupełny. Zupełny rozkład pożycia nie musi zachodzi, gdy ustaną więzi fizyczne lub gospodarcze, wynika to w przypadku okoliczności niezależnych od małżonków lub ich wspólnej zgody. Trwały rozkład pożycia małżeńskiego może nastąpić, gdy małżonkowie już do siebie nie
wrócą. Rozkład ten jest trwały, wynika on z oceny opartej na doświadczeniu życiowym.
Do kolejnej oceny rozkładu małżeństwa należy też zaliczyć
czas, w którym występują nieporozumienia. Najczęściej może być
zjawiskiem powiększającym się oraz bardzo rozległym. Trwały
rozkład występuje także u małżonków, którzy obcują w niedługim
okresie po zawarciu małżeństwa13. Należy także zwrócić uwagę na
trwałość i zupełność rozkładu pożycia. W tym przypadku nie powinniśmy oceniać jak długo małżeństwo trwało. Sąd Najwyższy w
12
13

782

Wyrok SN z dnia 25 sierpnia 1982r. sygn. akt: III CRN 182/82,
A. Bieliński, M. Pannert, Prawo rodzinne, Warszawa 2016, s.122-124,

swoim wyroku z dnia 14 grudnia 1984r. (sygn. akt: III CRN 272/84)
oznajmił iż :,,krótki upływ czasu od daty zawarcia małżeńskiego
przez osoby w młodym wieku i krótki stosunkowo okres rozkładu
pożycia z tych względów nie jest zupełny i trwały, jeżeli poza tym
nie wchodzi w grę żadna z negatywnych przesłanek rozwodu"14.
3. Przyczyny rozwodu
Przyczyny rozwodu mogą wynikać z winy umyślnej lub nieumyślnej. Obowiązek wspólnego pożycia należy do podstawowych obowiązków małżonków. Art. 23 mówi nam, że:
,,małżonkowie mają równe prawa i obowiązki w małżeństwie. Są
obowiązani do wspólnego pożycia, do wzajemnej pomocy i wierności oraz do współdziałania dla dobra rodziny, którą przez swój
związek założyli"15. Niedbalstwo oraz lekkomyślność jest zaliczana
do winy nieumyślnej.
Jedną z głównych przyczyn rozwodu jest zdrada małżeńska.
Nie ma znaczenia kiedy zdrada została popełniona. Nawet jednorazowa zdrada może prowadzić do ustania małżeństwa. Małżonek
postępuje z własnej woli, działa umyślnie, ponieważ dopuścił się
do rozkładu pożycia.
Podstawowymi zasadami małżeństwa są: wierność, pomoc,
dobro rodziny. Uznaje się za winną osobę, która dopuściła się
zdrady, nie tylko w sposób cudzołóstwa, ale także w sposób zachowania wobec osoby trzeciej mogą stanowić przyczynę rozkładu
pożycia. W taki sposób może wystąpić zerwanie więzi uczuciowej i
moralnej pośród małżonkami.
Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 25 sierpnia 1960 r. (sygn.
akt: IV CR 190/60) wskazuje, że: „brak jednak podstawy do obciążenia małżonka współwinną rozkładu na tej podstawie, że dopuścił
się niewierności małżeńskiej przed kilkunastu laty, jeżeli współmałżonek przez kilkanaście lat kontynuował pożycie, wiedząc od
początku o zdradzie. W takiej bowiem sytuacji zachodzi oczywisty
brak związku przyczynowego między przypisanym pozwanej naruszeniem obowiązków małżeńskich a rozkładem pożycia, skoro
14
15

Wyrok SN z dnia 14 grudnia 1984r. sygn. akt: III CRN 272/84,
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powód - mimo że (co jest niesporne) o fakcie tym niezwłocznie
dowiedział się - kontynuował z pozwaną współżycie jeszcze przez
lat kilkanaście. Gdyby zaś, per inconcessum, dopatrywać się w tak
odległym czasowo zdarzeniu istotnego powodu rozkładu, powód
taki nie mógłby być uznany za ważny w rozumieniu art. 29 k.r. Byłaby bowiem sprzeczna z zasadami współżycia społecznego tego
rodzaju reservatio mentalis, które w ciągu wielu lat pożycia, nie zakłóconego wspomnieniem o uchybieniu jednego z małżonków, pozwalałoby drugiemu z nich zachować oparty na tym zarzut na wypadek późniejszego wywołania rozkładu z własnej swej winy"16.
Kolejną przyczyną rozwodu jest agresja. Występuje, gdy dochodzi do przemocy wobec małżonka. Ciężkie pobicie może doprowadzić do rozkładu pożycia. Ponadto przyczyną może być
zniewaga słowna oraz fakt uderzenia swojego małżonka w twarz.
Także nadmierne spożywanie alkoholu, które doprowadza do upijania się i izolowania w izbach wytrzeźwień może prowadzić do
ustania małżeństwa.
W małżeństwie istotną kwestią są relacje z rodziną. Złe zachowanie wobec matki małżonka, które jest wyrażone w agresji,
biciu oraz nastawaniu na jej życie także może doprowadzić do rozkładu pożycia. Ustanie małżeństwa następuje, także gdy jeden z
małżonków, który jest zdolny do pracy, nie pracuje. Nawet, gdy
zapewni swojej rodzinie inne środki do utrzymania np. wynikające
z otrzymywania darów od rodziny, może wystąpić rozkład pożycia. Małżonek nie miał zamiaru oraz nie przyczynił się do utrzymania swojej rodziny17. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 marca
1956 r. (sygn. akt: IV CR 36/55) potwierdza powyższe stwierdzenie
w sposób następujący: „zachowanie się małżonka, który będąc
zdolny do pracy, bez dostatecznego usprawiedliwienia nie pracuje
wcale lub pracuje w stopniu wysoce niedostatecznym, może być
uznane za ważny powód rozkładu pożycia małżeńskiego, choćby
małżonek ten dostarczał dostatecznych środków na utrzymanie
rodziny z innych źródeł (...). Takie zachowanie się małżonka będzie
z reguły ważnym powodem rozkładu pożycia, o ile drugi małżoWyrok SN z dnia 25 sierpnia 1960 r. sygn. akt: IV CR 190/60,
A. Bodnar, U. Dąbrowska, J. Ignaczewski i inni, Rozwód i separacja, Warszawa 2014, s.56-62,
16
17
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nek na niewłaściwość tego zachowania zwrócił uwagę i domagał
się jego zmiany"18.
Następną przyczyną rozwodów jest choroba psychiczna jednego z małżonków. Podczas choroby psychicznej nie ma możliwości
utrzymania więzi duchowej. Sąd powinien ocenić stan choroby oraz
wpływ na pożycie małżeńskie. W doktrynie możemy znaleźć wiele
sprzecznych stanowisk odnośnie przypisania winy osobie chorej
psychicznie. W orzecznictwie Sąd Najwyższy wskazuje, że: „człowiekowi choremu psychicznie nie można przypisać winy cywilnej
za obiektywnie złe postępowanie w czasie nasilenia się choroby,
gdyż nie jest on wówczas w stanie prawidłowo oceniać swojego postępowania, ani kierować nim" - wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 8 grudnia 1994r., I ACr 346/9419. Inne orzecznictwo
sądu wskazuje nam, że małżonek chory psychicznie może być uznanym winnym rozkładu pożycia. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2
grudnia 1957r., (sygn. I CR 140/57) wskazał, że: ,,przyczynę rozkładu pożycia małżeńskiego może stanowić taka choroba, która pozostaje w sprzeczności z istotą i celami małżeństwa"20.
Przyczyną ustania małżeństwa może być wywołanie rozkładu
pożycia małżeńskiego przez jednego z małżonków, który jest bezpłodny. Głównym i najważniejszym celem związku jest dziecko. W
szczególności dla matki chęć posiadania dziecka jest bardzo ważna i
oczekuje od swojego męża potomstwa. Małżonek może się poddać
leczeniu w celu usunięcia tej przeszkody. Jednak takie zachowanie
musi nastąpić w granicach rozsądku. Nie może powodować poświecenia własnego życia oraz zdrowia w celu posiadania dziecka.
4. Postępowanie rozwodowe
Artykuł 57§1 KRO brzmi następująco: ,,orzekając rozwód sąd
orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia"21. W polskim prawie rodzinnym wyróżniamy dwa typy rozwodów : bez orzekania o winie oraz z orzekaniem o winie. Rozwód
bez orzekania o winie inaczej nazywany rozwodem za porozumieWyrok SN z dnia 9 marca 1956 r. sygn. akt: IV CR 36/55,
Wyrok SN z dnia 8 grudnia 1994r. sygn. akt: I ACr 346/94,
20 Wyrok SN z dnia 2 grudnia 1957r. sygn. akt: I CR 140/57,
21 Ustawa z dnia 25 lutego 1964r. - kodeks rodzinny i opiekuńczy,
18
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niem stron, w takiej sytuacji gdy, małżonkowie zrzekają się praw
roszczeniowych od drugiej osoby. Natomiast rozwód z orzekaniem
o winie występuje w sytuacji, w której kończy się małżeństwo z
winy jednego z małżonków. Sąd może zasądzić alimenty od małżonka, przez którego ustaje małżeństwo oraz wszelkie więzi na
korzyść osoby, która została poszkodowana w swoim związku
małżeńskim.
Orzeczenie rozwodu z winy obu stron może nastąpić , także
gdy powód żąda rozwodu z winy pozwanej. Orzeczenie Sądu
Najwyższego z dnia 19–21 października 1949 r. (sygn. akt: WaC
109/49) , wskazuje nam, że: „uwzględnienie powództwa w mniejszym zakresie, niż tego żądał powód, skutki bowiem wyroku orzekającego rozwód z winy strony pozwanej są w stosunku do tej
ostatniej dalej idące, a tym samym korzystniejsze dla strony powodowej niż skutki wyroku orzekającego rozwód z winy obojga małżonków"22. Natomiast w orzeczeniu o winie Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 7 stycznia 1969 r.(sygn. akt.: II CR 528/68) wskazuje,
że: ,,w konsekwencji, orzeczenie rozwodu z winy tylko jednego z
małżonków oznacza orzeczenie rozwodu z jego „wyłącznej" winy,
chociaż wyraz „wyłącznej" nie został użyty w sentencji. Szczególnie
znaczenie ma to w stosunku do oceny obowiązku alimentacyjnego.
Zgodnie z art. 58 § 1 ,,w wyroku orzekającym rozwód sąd
rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim
dzieckiem obojga małżonków i kontaktach rodziców z dzieckiem
oraz orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka. Sąd
uwzględnia pisemne porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, jeżeli jest ono zgodne z dobrem dziecka. Rodzeństwo powinno wychowywać się wspólnie, chyba że dobro
dziecka wymaga innego rozstrzygnięcia23.
Sąd ma obowiązek nałożony z urzędu o rozstrzygnięciu władzy rodzicielskiej dzieci. Stanowisko sądu w sprawach rozstrzygnięć jest bardzo szerokie. Sąd opiekuńczy ma prawo do wydania
22
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Wyrok SN z dnia 19–21 października 1949 r. sygn. akt: WaC 109/49, nr 3, s. 61,
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każdego wyroku odnośnie władzy rodzicielskiej. Wyróżniamy:
ograniczenie władzy rodzicielskiej, zawieszenie lub pozbawienie.24
Sąd w swoim wyroku rozwiązuje małżeństwo z datą uprawomocnienia się orzeczenia orzekającego rozwód. Wśród małżonków wygasza się wszelkie prawa i obowiązki osobiste. Ponadto musimy
zwrócić uwagę, że rozwód nie przywróci nam zupełnego, poprzedniego stanu jaki był przed małżeństwem, m.in.: „pozostaje
niezmieniony stan cywilny małżonków względem ich dzieci - są
oni ich rodzicami, a dzieci są ich potomkami pochodzącymi z małżeństwa, nadal utrzymuje się na skutek zawarcia małżeństwa powinowactwo, utrzymywać może się w zmienionej formule obowiązek alimentacyjny między małżonkami"25. Małżonek, który został
winny jest zobowiązany do dostarczenia środków, które mają zapewnić utrzymanie małżonkowi niewinnemu, także małżonkowi,
który taką winę doznał kiedy był w niedostatku. Natomiast małżonek, który nie ponosi winy ma obowiązek dostarczyć środków do
utrzymania, gdy ten małżonek nie ponosi winy.
Struktura wyroku rozwodowego jest następująca. W pierwszej kolejności następuje rozwiązanie małżeństwa. Kolejnym elementem jest orzeknięcie co do winy rozkładu pożycia, chyba że
małżeństwo złoży wniosek o nieorzekanie o winie. Następnie jest
orzeczenie o władzy rodzicielskiej oraz obowiązku alimentacyjnego
w stosunku do dzieci. Odnośnie małżonków, którzy wspólnie
mieszkają w jednym mieszkaniu, sąd powinien orzec w jaki sposób
mają oni korzystać z tego mieszkania, sąd może także wydać nakaz
eksmisji jednego z małżonków. Jeśli jeden z małżonków się domaga możliwości ustanowienia świadczeń alimentacyjnych między
małżonkami.
Ostatnim elementem jest podział wspólnego majątku przez
sąd, o ile nie będzie to powodowało nadmiernej zwłoki w postępowaniu26. Zgodnie z art. 59 ,,w ciągu trzech miesięcy od chwili
uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu małżonek rozwiedziony,
który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe
nazwisko, może przez oświadczenie złożone przed kierownikiem
A. Bieliński, M. Pannert, Prawo rodzinne, Warszawa 2016, s.141,
Tamże, s.137,
26 Tamże, s.139,
24
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urzędu stanu cywilnego lub konsulem powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa"27. Powyższa kompetencja
ma charakter bardzo ściśle osobisty. Występuje tutaj termin zawity,
który wynosi 3 miesiące. Nie można skrócić ani wydłużyć tego
terminu. Jeżeli upłynie, małżonek może dochodzić się zmiany nazwiska w postępowaniu administracyjnym.
5.Separacja
Separacja jest ,,środkiem ochrony" , która ma na celu uregulowanie, poprawienie stosunków między małżonkami . Ponadto
jest to bardzo młoda instytucja, której celem jest przywrócenie
normalnego, prawidłowego małżeństwa. Separacja jest to pewien
stan w małżeńskie, wobec którego zgodnie z polskim kodeksem
rodzinnym musi zostać spełniona przesłanka: zupełnego rozkładu
pożycia między małżonkami. Separację jest znacznie łatwiej uzyskać niż rozwód, ponieważ musi być spełniona tylko jedna przesłanka. Separacja nie jest instytucją , która rozwiązuje związek małżeński. ,,Separacja prawna polega w Polsce na uchyleniu wspólnoty
małżeńskiej, jednak bez prawa występowania przez małżonków w
nowy związek małżeński oraz bez zniesienia niektórych obowiązków wiążących małżonków, w tym obowiązku wzajemnej pomocy
(art.61 § 3)"28.
6. Przesłanki orzeczenia separacji
Pozytywną przesłanką separacji jest fakt, że rozkład pożycia
nie musi być trwały ( w przeciwieństwie do rozwodu). Między
małżonkami musi zatem nastąpić zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Powyższy fakt może być wykorzystany przez małżonka do
wystąpienia do sądu w związku z orzeczeniem o separację. Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 7
sierpnia 2008r., (sygn. akt. IV SA/Po 321/07) ukazuje nam, że:
,,pożycie małżeńskie wyraża się w szczególnego rodzaju wspólnocie duchowej, fizycznej i gospodarczej. W zasadzie ustanie które-

Ustawa z dnia 25 lutego 1964r. - kodeks rodzinny i opiekuńczy,
M. Goettel, Prawo rodzinne w pytaniach i odpowiedziach, Warszawa 2010,
s.114-120,
27
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gokolwiek z elementów tej wspólnoty należy uznać za objaw stopnia rozkładu”29.
Kolejną pozytywną przesłanką jest zgodne żądanie małżonków. Warunkiem nie jest wówczas posiadanie małoletnich dzieci
przez małżonków30. Potwierdzeniem tych słów jest art. 61 1 § 3, który stanowi, że: ,,jeżeli małżonkowie nie mają wspólnych małoletnich dzieci, sąd może orzec separację na podstawie zgodnego żądania małżonków"31.
Negatywną przesłanką separacji jest sprzeczność orzeczenia
separacji z dobrem wspólnych małoletnich dzieci małżonków. 32 Ta
przesłanka jest uregulowana w art.61 1 § 2, która mówi, że dd,, jednakże mimo zupełnego rozkładu pożycia orzeczenie separacji nie
jest dopuszczalne, jeżeli wskutek niej miałoby ucierpieć dobro
wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych
względów orzeczenie separacji byłoby sprzeczne z zasadami
współżycia społecznego"33. Ta przyczyna uniemożliwia orzeczenie
przez sąd separacji.
Pojęcie dobra wspólnych małoletnich dzieci zawiera w sobie
wszelkie rzeczy, które wpływają na prawidłowy rozwój dziecka. Są
to elementy materialne oraz niematerialne. Następną przesłanką
jest sprzeczność orzekania separacji z zasadami współżycia społecznego. Aby zapadł wyrok odnośnie separacji musi być spełniona
chociaż jedna przesłanka, nie jest konieczne wystąpienie razem
przesłanek.
7. Skutki orzeczenia separacji
Zgodnie z art. 614.§1: ,,orzeczenie separacji ma skutki takie jak
rozwiązanie małżeństwa przez rozwód, chyba że ustawa stanowi
inaczej"34. Więc odnosząc się do oceny skutków separacji należy
stosować odpowiednio przepisy dotyczące skutków rozwodu, ale
Wyrok Wojewódzkiego SA w Poznaniu z dnia 7 sierpnia 2008r., sygn. akt.
IV SA/Po 321/07,
30 J. Grzelińska Rozwód i separacja pomiędzy małżonkami, Warszawa 2010, s.17,
31 Ustawa z dnia 25 lutego 1964r. - kodeks rodzinny i opiekuńczy,
32 J. Grzelińska, Rozwód i separacja pomiędzy małżonkami, Warszawa 2010, s.17,
33 Ustawa z dnia 25 lutego 1964r. - kodeks rodzinny i opiekuńczy,
34 Ustawa z dnia 25 lutego 1964r. - kodeks rodzinny i opiekuńczy,
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musimy mieć na uwadze odrębności wynikające z ustawy, że pewne skutki występują tylko podczas rozwodu. Charakterystycznym
skutkiem dla rozwodu jest zniesienia węzła małżeńskiego, natomiast taki skutek nie występuje w separacji. W praktyce oznacza to,
że niemożliwe jest ponowne zawarcie związku małżeńskiego w
separacji, natomiast w przypadku rozwodu jest to możliwe35.
W przepisach nie jest uregulowane stanowisko , czy orzeczenie dotyczące separacji powoduje ustanie stosunku wierności, czy
też powinność ta zostaje utrzymana36. Orzecznictwo Sądu Najwyższego z dnia 7 września 1954r. (syng. akt: C 1255/53) wskazuje
nam, że „zachowanie wierności małżeńskiej należy do istoty małżeństwa, która to powinność utrzymuje sie dopóki istnieje związek
małżeński w sensie prawnym, z drugiej strony trzeba mieć na
uwadze, że w chwili orzeczenia separacji rozkład pożycia między
małżonkami jest zupełny"37.
Obowiązkiem w separacji jest niesienie wzajemnej pomocy
drugiej osobie. Wynika to z art. 61 4. § 3. ,,jeżeli wymagają tego
względy słuszności, małżonkowie pozostający w separacji obowiązani są do wzajemnej pomocy". ,,Jest to jeden z wyjątków od zasady, że separacja wywołuje skutki takie jak rozwód. Obowiązek
pomocy może przybierać zarówno aspekt majątkowy, jak i osobisty, np. pomoc w gospodarstwie domowym, pielęgnacja w czasie
choroby, niepełnosprawności. Należy zgodzić się ze stanowiskiem,
że obowiązek ten obwarowany jest jedynie tzw. sankcją pośrednią.
Polega ona na tym, że prawo nie przewiduje możliwości zastosowania środków przymusu w celu wyegzekwowania tej powinności, a jej niewypełnienie może jedynie skutkować negatywnymi
następstwami w wypadku, gdy zaistnieje potrzeba zastosowania
innych regulacji, które uzależniają określone skutki prawne od
oceny postawy małżonków względem siebie. W tym kontekście
należy mieć na uwadze, że małżonek niedopełniający obowiązku
wzajemnej pomocy w sferze niematerialnej staje się współwinny
rozkładu pożycia małżonków. Jeżeli więc po jakimś czasie pozostawania w separacji dochodzi do rozwodu małżonków, sąd, orzeJ. Grzelińska, Rozwód i separacja pomiędzy małżonkami, Warszawa 2010, s.23,
A. Bieliński, M. Pannert, Prawo rodzinne, Warszawa 2016, s.47,
37 Wyrok SN z dnia 7 września 1954r. syng. akt: C 1255/53,
35
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kając o winie rozkładu pożycia, będzie musiał wziąć pod uwagę
postępowanie małżonków w okresie separacji”38.
Obowiązek dostarczania środków utrzymania przez jednego
z małżonków w stosunku do drugiego ukazuje nam przepis art. 614
§ 4, który mówi, że: ,,do obowiązku dostarczania środków utrzymania przez jednego z małżonków pozostających w separacji drugiemu stosuje się odpowiednio przepisy art. 60, z wyjątkiem § 3.
,,Małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie
winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, może
żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym
potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego. Jeżeli jeden z małżonków został uznany
za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą
istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd
na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim
zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka
niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku”39.
W wypadku orzeczenia o separacji nie ma zastosowania art.
59: ,,w ciągu trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu małżonek rozwiedziony, który wskutek zawarcia
małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może przez
oświadczenie złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego
lub konsulem powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem
małżeństwa”40. Małżonek jedynie w trybie separacji może powrócić
do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa w trybie
administracyjnym41.
Według prawa polskiego przesłanką rozwodu jest trwały i
zupełny rozkład małżeństwa. Zupełny rozkład pożycia małżeńskiego polega na zerwaniu wszelkich więzi łączących małżonków.
M. Andrzejewski, H. Dolecki, J. Haberko i inni, Kodeks rodzinni i opiekuńczy.
Komentarz, wyd. II, 2013.
39 Ustawa z dnia 25 lutego 1964r. - kodeks rodzinny i opiekuńczy,
40 Ustawa z dnia 25 lutego 1964r. - kodeks rodzinny i opiekuńczy,
41 Bieliński Arkadiusz Krzysztof, Pannert Maciej, Prawo rodzinne, Warszawa
2016, s.48.
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Są to więzi duchowe, fizyczne i materialne (gospodarcze). Jeżeli
przesłanki nie zostaną spełnione, sąd nie ma obowiązku orzeczenia
rozwodu. Mimo istnienia wszystkich przesłanek dopuszczalności
rozwodu, nie można go udzielić, jeżeli z jego powodu ucierpiałoby
dobro małoletnich dzieci lub jeżeli udzielenie rozwodu byłoby
sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. W dzisiejszych czasach jest znacznie większa ilość rozwodów niż w latach poprzednich. Głównymi przyczynami rozwodu są: zdrada, agresja, nadużywanie alkoholu, choroba psychiczna, niezgodność charakterów
oraz naganny stosunek do członków rodziny. Rozwód jest to rozwiązanie związku małżeńskiego przez sąd. Może być na wniosek
jednego lub obojga małżonków. Separacja jest to środek ochrony
przed rozwodem, która ma na celu uregulowanie oraz poprawienie
stosunków między małżonkami. Separacja jest to pewien stan w
małżeńskie. Zgodnie z polskim kodeksem rodzinnym musi zostać
spełniona przesłanka: zupełnego rozkładu pożycia między małżonkami. Separację jest znacznie łatwiej uzyskać niż rozwód, ponieważ musi być spełniona tylko jedna przesłanka.
Streszczenie:
Rozwód jest to rozwiązanie związku małżeńskiego przez sąd.
Może być na wniosek jednego lub obojga małżonków. Jest to zupełny i trwały rozkład pożycia. Zgodnie z polskim kodeksem rodzinnym muszą zostać spełnione te przesłanki. Zupełny rozkład
pożycia małżeńskiego polega na zerwaniu wszelkich więzi łączących małżonków. Są to więzi duchowe, fizyczne i materialne (gospodarcze). Trwały rozkład pożycia oznacza, że powrót małżonków do wspólnego życia jest niemożliwy. Każdy z małżonków,
może żądać, aby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód. Natomiast, gdy przesłanki nie zostaną spełnione, sąd nie ma obowiązku
orzeczenia rozwodu. Przez separację należy rozumieć pewien stan
w małżeństwie. Zgodnie z polskim kodeksem rodzinnym musi zostać spełniona przesłanka: zupełnego rozkładu pożycia między
małżonkami. Separację jest znacznie łatwiej uzyskać niż rozwód,
ponieważ musi być spełniona tylko jedna przesłanka. Separacja nie
rozwiązuje związku małżeńskiego.
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Summary:
Divorce is a marriage termination by the court. It may be at
the request of one or both spouses. It is a complete and permanent
decomposition of life. According to the Polish family code, these
conditions must be fulfilled. The complete distribution of married
life consists in breaking off all ties between married couples. These
are spiritual, physical and material (economic) ties. Stable decomposition means that the return of spouses to common life is impossible. Each of the spouses may demand that the court dissolve the
marriage through divorce. On the other hand, when the conditions
are not met, the court is not obliged to order a divorce. By separation one should understand a state in marriage. According to the
Polish family code, the condition of a complete distribution of life
between spouses must be fulfilled. Separation is much easier to obtain than divorce because only one premise has to be fulfilled. Separation does not solve the marriage.
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Wojciech Wodniak

PRAWNE ZABEZPIECZENIA PRZED NADUŻYCIEM PRAWA
DO ALIMENTACJI W PRZEPISACH KODEKSU
RODZINNEGO I OPIEKUŃCZEGO ORAZ ORZECZNICTWIE
SĄDÓW
Wstęp
Podczas zawierania związku małżeńskiego, nupturienci zazwyczaj wierzą, że choć droga małżeństwa jest niekiedy trudna i
wyboista, wytrwają do jej końca w miłości, szczęściu, zgodzie.
Warto wspomnieć, że wraz z wejściem w życie nowej ustawy z
dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego wprowadzono do Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego treść oświadczenia treść przysięgi małżeńskiej: „Świadomy/Świadoma praw i
obowiązków wynikających z zawarcia małżeństwa uroczyście
oświadczam, że wstępuję w związek małżeński z (imię i nazwisko
drugiej z osób wstępujących w związek małżeński) i przyrzekam,
że uczynię wszystko, aby nasze małżeństwo było zgodne, szczęśliwe i trwałe”1. Niestety jak łatwo można zaobserwować, szczególnie
obecnie, w XXI wieku, ilość rozwodów jest ogromna. Trudno jest
więc być spokojnym o przyszłość i trwałość małżeństw oraz rodzin.
Przebieg oraz skutki rozwodu bywają powodem wielu osobistych
tragedii życiowych, dotykających bezpośrednio osoby, których rodzina się rozpada. Warto również wiedzieć jakie następstwa prawne niesie ze sobą rozwiązanie małżeństwa oraz rozpad rodziny,
który jest najczęstszym bodźcem do obciążenia obowiązkiem alimentacyjnym jedną ze stron. Choć ustawodawca nie tworzy w
przepisach prawa rodzinnego norm które wprost odnosiłyby się do
zabezpieczenia przed nadużyciem prawa do alimentacji, jak najbardziej słusznie, tak właśnie można traktować przesłanki powstania roszczeń alimentacyjnych oraz granice zakresu obowiązku alimentacyjnego.

Dz. U.2017.682 j.t., USTAWA z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i
opiekuńczy, art. 7§3
1

795

Wspomniane wyżej przesłanki są to pewne okoliczności faktyczne, które muszą wystąpić aby strona stała się uprawniona do
wystąpienia z roszczeniem o alimenty. Jako przykład można wskazać znajdowanie się byłego małżonka w stanie niedostatku, istotne
pogorszenie sytuacji życiowej małżonka, który nie został uznany za
całkowicie winnego rozkładu pożycia małżeńskiego. Natomiast w
ramach zakresu świadczeń alimentacyjnych należy wskazać:
usprawiedliwione potrzeby uprawnionego oraz zarobkowe i majątkowe możliwości uprawnionego2. Te dwie granice, w ramach
których sąd ustala wysokość świadczenia, są szczególnie istotne,
aby ta wysokość była sprawiedliwa zarówno w stosunku to strony
uprawnionej oraz zobowiązanego. Aby tak się stało wymagają one
rzetelnej analizy przez sąd.
W dalszej części artykułu zostaną poddane analizie przesłanki
powstania roszczeń alimentacyjnych oraz zakres świadczeń alimentacyjnych. Na wstępie, należy jednak wspomnieć o istocie
obowiązku alimentacyjnego.
1. Geneza oraz charakterystyka obowiązku alimentacyjnego
Genezę oraz początki formowania instytucji prawnej obowiązku alimentacyjnego możemy wywodzić z istoty podstawowej
komórki społecznej jaką jest rodzina. Od samego początku istnienia
ludzkiego potomstwo otaczane było ochroną i opieką, w szczególności ze strony matki, w okresie niemowlęcym. Na przestrzeni
dziejów, ewolucji humanitaryzmu, zaczęto dostrzegać coraz szerzej
potrzeby człowieka, z uwzględnieniem osób starszych. Moralny
obowiązek pomocy i wsparcia znalazł umocowanie w przepisach
obecnie obowiązującego prawa3.
Zarówno uwarunkowania fizyczne jak i psychiczne nie pozwalają na to aby dziecko w wieku niemowlęcym, wczesnoszkolnym potrafiło samodzielnie przeżyć i funkcjonować. Rozwój psychiczny na tym etapie życia, nie pozwala na to aby mogło ono
świadomie kierować swoim postępowaniem, przy jednoczesnym
A. Kawałko,. Obowiązek alimentacyjny, [w:] Meritum. Prawo rodzinne., red.
Grzegorz Jędrejek, Wolters Kluwer, Warszawa 2015, s. 876, 877
3 J. M. Łukasiewicz (red.), S. Grobel, R. Łukasiewicz, J. Wiktor., Instytucje prawa rodzinnego, Wolters Kluwer Polska SA/el., Warszawa 2014
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rozumieniu znaczenia swoich czynów. Umiejętność życia w społeczeństwie, interakcji z innymi ludźmi, system wartości, doświadczenie życiowe są to atrybuty, które nabędzie dopiero z czasem.
Należy też przede wszystkim podkreślić, że rozwój fizyczny takiego dziecka nie pozwala na to, aby mogło ono w jakimkolwiek stopniu zaspokoić swoje potrzeby egzystencjonalne, począwszy od tym
najbardziej podstawowych- fizjologicznych- żywieniowych oraz
odpowiednich warunków do życia. Naturalne jest więc, że wymaga ono pieczy kogoś kto będzie w stanie te potrzeby zaspokoić te
potrzeby, w przeciwnym wypadku umrze, a w razie częściowego
ich niezaspokajania może odnieść ciężkie, trwałe straty na zdrowiu.
W dzisiejszych, humanitarnych czasach zaspokojenie potrzeb
dziecka, rodziny, swoich własnych, oprócz chęci, uzależnione jest
przede wszystkim od pieniędzy. Wystarczy tylko albo i aż posiadać
odpowiedni dochód bądź zasoby majątkowe żeby zadość uczynić
tym potrzebom. Stąd jak najbardziej zrozumiała jest, uwzględniona
w przepisach prawa, dotyczących rodziny i opieki, ochrona dziecka
małoletniego, w postaci obowiązku alimentacyjnego. Jego treść jest
następująca: „Obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w
miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo4. Znaczenie terminu alimenty (z łac. alimentum- żywność), początkowo
zawężano jedynie do kwestii związanych z wyżywieniem. Dopiero
z czasem zaczęto zwracać uwagę na jego szersze znaczenie związane z dostarczaniem również środków utrzymania, a także wychowania. Trudno sobie wyobrazić abyśmy dostarczali małoletniemu dziecku żywność, pomijając inne kwestie takie jak mieszkanie, odzież, leki. Ustawodawca zwraca również na potrzebę dostarczania środków, w odpowiednim zakresie, na zaspokojenie potrzeb
w zakresie rozwoju kulturowego- środki wychowawcze5.
Zaprezentowany wyżej obowiązek alimentacyjny rodziców w
stosunku do dzieci, można uznać, za ten który ma najbardziej doniosłe znaczenie na gruncie prawa rodzinnego. Jest on też najczęDz. U.2017.682 j.t., USTAWA z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i
opiekuńczy, art. 128
5 T. Smyczyński., Prawo Rodzinne i Opiekuńcze, 8 wydanie, C. H. Beck, Warszawa 2016, s. 295, 296
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ściej egzekwowany, z racji tak istotnej roli- dostarczania środków
utrzymania oraz wychowania na rzecz nieletnich. Warto wspomnieć, że przepisy Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego zabezpieczają również obowiązek dostarczania środków na zaspokajania
potrzeb rodziny, podczas trwania małżeństwa. Art. 27 stanowi, że
„oboje małżonkowie obowiązani są, każdy według swych sił oraz
swych możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do
zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli.
Zadośćuczynienie temu obowiązkowi może polegać także, w całości lub w części, na osobistych staraniach o wychowanie dzieci i na
pracy we wspólnym gospodarstwie domowym”6. Mimo że obowiązek ten nie jest wprost nazwany obowiązkiem alimentacyjnym,
ma on właśnie taki charakter. Choć w doktrynie istnieje spór co do
tego czy obowiązek ten ma charakter alimentacyjny, ze względu na
to, że oboje obowiązani pozostają w związku małżeńskim, stanowisko judykatury jest co do tego twierdzenia zgodne. Wyrazem tego
jest Uchwała Sądu Najwyższego: „Pomiędzy obowiązkiem ustanowionym w art. 27 k.r.o. a obowiązkiem alimentacyjnym (art. 128
i nast. oraz art. 60 k.r.o.) istnieje pewne podobieństwo, jednak o
tożsamości tych obowiązków nie może być mowy; można mówić
co najwyżej o "alimentacyjnym charakterze" obowiązku przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny, konstatacja ta nie upoważnia jednak do formułowania tezy, że między małżonkami - w
czasie trwania małżeństwa - istnieje obowiązek alimentacyjny sensu stricto. Alimentacyjny charakter obowiązku ustanowionego w
art. 27 k.r.o. jest zresztą eksponowany przeważnie na użytek rozwiązań prawa procesowego, np. gdy chodzi o ocenę podstaw
ustawowego zwolnienia od kosztów sądowych”7. Z regulacji tej
wynika niezwykle ważna zasada tak zwanej „równej stopy życiowej”, w relacji małżonków jak i małżonków- dzieci. Oznacza to, że
małżonkowie powinni żyć na takim samym poziomie. Nie jest dopuszczalne aby małżonek zarabiający lepiej mógł żyć na wyższej
stopie, czego co prawda przyziemnym lecz wyrazistym przykładem było by posiadanie przez niego lepszego samochodu, lepsze,
Dz. U.2017.682 j.t., USTAWA z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i
opiekuńczy, art. 27
7 Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 13 lipca 2011 r. III CZP 39/11
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droższe wyżywienie np. w drogich restauracjach. Zasada ta nie
powinna być jednak traktowana zbyt dosłownie, nie obejmuje
oczywiście działań i zachowań, które mają bezpośredni związek z
wykonywaną działalnością zawodową, takich jak służbowe wyjazdy, spotkania8. Wyrazem prawnego zabezpieczenia tego obowiązku jest możliwość domagania się jednego małżonka, od drugiego,
który nie czyni za dość obowiązkowi przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny jest możliwość żądania wypłaty wynagrodzenia do rąk drugiego małżonka9.
Kolejny, wyszczególniony w przepisach Kodeksu Rodzinnego
i Opiekuńczego, obowiązek alimentacyjny ma miejsce w relacjach
między rozwiedzionymi małżonkami. Ten rodzaj roszczenia jest
szczególnie istotny podczas rozważań dotyczących kwestii czy
oraz w jakim stopniu prawo polskie zabezpiecza osoby, na których
ciąży obowiązek alimentacji, przed jego nadużyciem, ze strony
podmiotu uprawnionego. Można by rzec, że to właśnie prawo
stwarza pewne pole do jego nadużycia. O ile w przypadku małoletniego dziecka, czy też pełnoletniego, które się nadal edukuje,
osób starszych, chorych, nieporadnych, trudno się nie zgodzić z
tym, że na osobach najbliższych ciąży chociażby moralny obowiązek pomocy i wsparcia, tym osobom, które w związku z uzasadnionymi okolicznościami, nie są sobie same w stanie zapewnić
środków utrzymania, o tyle w przypadku rozwiedzionych małżonków kwestia ta może budzić pewne kontrowersje.
2. Orzeczenie rozwodu oraz jego wpływ na roszczenia alimentacyjne
Na wstępie rozważań dotyczących rozwodu i jego skutków
należy odnieść się do przesłanej rozwodowych. Sąd może rozwiązać małżeństwo, na wniosek każdego z małżonków jeśli nastąpił
między nimi zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego, chociaż nie jest to dopuszczalne jeśli mogłoby to skutkować ucierpieM. Andrzejewski, H. Dolecki, J. Haberko, A. Lutkiewicz-Rucińska, A. Olejniczak, T. Sokołowski, A. Sylwestrzak, A. Zielonacki, Kodeks rodzinny i opiekuńczy.
Komentarz, Lex/el., 2013
9 Dz. U.2017.682 j.t., USTAWA z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i
opiekuńczy, art.28
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niem dobra małoletniego dziecka lub byłoby sprzeczne z zasadami
współżycia społecznego10. Przy czym termin wspólne pożycie wymaga nieco rozwinięcia. Wspólne pożycie objawia się bowiem na
trzech płaszczyznach: fizycznej, duchowej i gospodarczej. Aby
orzeczenie rozwodu było możliwe, musi nastąpić rozkład pożycia
łącznie na wszystkich trzech płaszczyznach. Gdy rozkład będzie
dotyczył tylko jednej z nich, powództwo o rozwód powinno zostać
oddalone11.
Najważniejszym elementem, mającym znaczenie, w przedmiocie praw związanych z wystąpieniem o zasądzenie alimentów
od byłego małżonka jest orzeczenie o winie rozkładu pożycia małżeńskiego. W myśl przepisów: „Orzekając rozwód sąd orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia małżeńskiego”, „Jednakże na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha
orzekania o winie. W tym wypadku następują skutki takie, jak
gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy”. W Wyroku rozwodowym znajduje się również rozstrzygnięcie sądu odnośnie tak
istotnych kwestii jak władza rodzicielska nad dzieckiem wspólnym
obojga małżonków oraz kontakty z dzieckiem oraz zakres ponoszenia kosztów jego utrzymania i wychowania12.
3. Kolejność powstania roszczeń alimentacyjnych
Obowiązek alimentacyjny, który nakłada na określone osoby
ustawa, ciąży na osobach zobowiązanych przez cały czas. Jest on
utożsamiany z pojęciem prawo do alimentów. Natomiast możliwość
egzekwowania tego prawa, poprzez wystąpienie do sądu z roszczeniem zasądzenia alimentów przysługuje dopiero po zaistnieniu
przesłanek- okoliczności, od których zaistnienia ustawa uzależnia
możliwość ich zasądzenia13. Choć ustawodawca, w prawie polskim, nie stworzył norm, które wprost zabezpieczają przed nadTamże, art. 56
G. Jędrejek, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Małżeństwo. Komentarz do art. 161(6), LEX/el., 2013
12 Dz. U. 2017.682 j.t., USTAWA z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i
opiekuńczy, art.56-58
13 A. Kawałko,. Obowiązek alimentacyjny, [w:] Meritum. Prawo rodzinne., red. G.
Jędrejek, Wolters Kluwer, Warszawa 2015, s. 834
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11

800

użyciem prawa do świadczenia alimentacyjnego, można przyjąć, iż
te właśnie przesłanki stoją na straży odpowiedniego, uczciwego
korzystania z tego uprawnienia.
Przed przystąpieniem do analizy przesłanek należy wskazać
ogólną zasadę kolejności w jakiej obowiązek alimentacyjny obciąża
zobowiązanych, w relacjach między krewnymi. Obowiązani są
względem siebie krewni w linii prostej, niezależnie od stopnia pokrewieństwa- wymieniając w kolejności od najstarszych członków
rodziny będzie to na przykład linia: pradziadek- dziadek- ojciec- synwnuk oraz rodzeństwo. Kolejność ta również nie jest przypadkowa,
ukształtowana jest przez dwie podstawowe zasady, w Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym. Pierwsza stanowi, że obowiązek ten obciąża zstępnych przed wstępnymi natomiast wstępnych przed rodzeństwem. Natomiast według drugiej zasady, w przypadku krewnych w
tym samym stopniu, obowiązek ten obciążą ich w częściach, które
odpowiadają ich możliwościom zarobkowym oraz majątkowym14.
Jako przykład można podać sytuację gdzie uprawniony ma matkę
oraz wnuczkę, w tym przypadku obowiązek wnuczki wyprzedza
obowiązek matki. Jednakże w przypadku gdy uprawniony do świadczenia ma kilkoro dzieci, jedno z nich może zostać zobowiązane do
świadczenia na przykład połowy kwoty, ze względu na większe zarobki od reszty, reszta może płacić resztę kwoty przykładowo w równych częściach15.
Kolejna kodeksowa zasada jest następująca”16. Obowiązek alimentacyjny zobowiązanego w dalszej kolejności powstaje dopiero
wtedy, gdy nie ma osoby związanej w bliższej kolejności albo gdy
osoba ta nie jest w stanie uczynić zadość swojemu obowiązkowi lub
gdy uzyskanie od niej na czas potrzebnych uprawnionemu środków
utrzymania jest niemożliwe lub połączone z nadmiernymi trudnościami”.

Dz. U.2017.682 j.t., USTAWA z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i
opiekuńczy, art. 129.
15 A. K. Bieliński, M. Pannert., Prawo rodzinne. 2 wydanie, C. H. Beck, Warszawa 2016, s. 273-274
16 Dz. U.2017.682 j.t., USTAWA z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i
opiekuńczy, art. 133.
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Pomimo powyższych zasad, w przypadku gdy mamy do czynienia z rozwiązaniem, unieważnieniem małżeństwa lub separacją,
bezwzględne pierwszeństwo ma obowiązek jednego małżonka do
dostarczania środków utrzymania drugiemu, po orzeczeniu rozwodu lub separacji, przed obowiązkiem alimentacyjnym krewnych
tego małżonka17.
4. Przesłanki powstania roszczeń alimentacyjnych oraz ich
zakres
Przechodząc stricte do omawiania przesłanek rozwodowych,
można zauważyć, że mają one decydujące znaczenie w dwóch
szczególnych rodzajach obowiązku alimentacyjnego- rodziców
wobec dzieci oraz małżonków po rozwodzie, unieważnieniu małżeństwa bądź separacji. Przesłanki te są następujące:
 „niemożność samodzielnego utrzymania się przez dziecko”
Rzeczą naturalną, nie wymagającą szczególnego uzasadnienia
jest fakt, że dziecko szczególnie we wczesnym etapie rozwoju jest
niezdolne do samodzielnego utrzymania się. W obecnym stanie
prawnym, od 2008 roku, rodzice mogą się uchylić od świadczenia
alimentacyjnego, po uzyskaniu przez dziecko pełnoletniości, w sytuacji, gdy wiąże się to z „nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub
jeśli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się”. Jednak przy ocenie tych okoliczności
bierze się pod uwagę fakt czy dziecko podejmuje pracę, ale również
sytuację życiową i osobistą. Trzeba przy tym zaznaczyć, że kontynuowanie przez dziecko nauki również powoduje, że na rodzicach
ten obowiązek spoczywa nadal. Są bowiem zobowiązani do troski
o rozwój fizyczny, psychiczny, duchowy, należyte przygotowanie
do pracy oraz do życia w społeczeństwie. Dalsza nauka, dokształcanie się zaliczane są do przygotowania do zawodu. Takie stanowisko zgodne jest między innymi z linią orzeczniczą Sądu Najwyższego18. Przytoczyć tu można tezę jednego z wyroków Sądu Najwyższego: „Należyte przygotowanie dziecka do przyszłej pracy
zawodowej może także obejmować studia wyższe, jeżeli uzdolnieTamże, art. 130
J. Zatorska, Komentarz do zmiany art.133 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego
wprowadzonej przez Dz.U. z 2008 r. Nr 220 poz. 1431, LEX/el., 2011
17
18
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nia dziecka, jego ambicje i wytrwałość okażą się wystarczające do
tego, ażeby studia te nie tylko rozpocząć, ale i kontynuować i pomyślnie zakończyć. Zaktualizowany przez podjęcie studiów obowiązek alimentacyjny rodziców może jednakże ustać w razie braku
pozytywnych wyników studiów19.
Wobec powyższych twierdzeń, zabezpieczeniem przed nadużyciem prawa do alimentacji w obowiązku rodziców wobec dzieci
jest fakt czy dziecko nadal się uczy, jeśli nie to czy w razie znajdowania się w stanie niedostatku, dokłada wszelkich możliwych starań aby osobiście zapewnić sobie środki utrzymania. Dodatkowo
należy zwrócić uwagę na możliwość uchylenia się rodziców od
świadczeń jeśli spowodują nadmierny dla nich uszczerbek.
 „Stan niedostatku”
Przesłanka ta wspomniana była wcześniej, w związku z obowiązkiem alimentacyjnym rodziców względem dzieci. Warunkuje
również możliwość wystąpienia z roszczeniem byłego małżonka.
Może to mieć miejsce w sytuacji gdzie w wyroku rozwodowym,
sąd orzekając czy i który małżonek jest winny rozkładu pożycia
małżeńskiego, orzeknie że oboje byli małżonkowie są winni lub
żadne z nich nie ponosi winy. W tym przypadku jeden małżonek
może żądać alimentów od drugiego jeśli znajduje się w niedostatku. Wyraźnie widać tu wpływ orzeczenia o winie. Gdyby jeden z
małżonków był wyłącznie winny rozkładu pożycia, drugi domagając się świadczenia, nie musiałby znajdować się w niedostatku, wystarczyłoby istotne pogorszenie sytuacji życiowej. Sąd stwierdzając,
że małżonek wnoszący powództwo znajduje się w niedostatku,
orzekając alimenty bierze pod uwagę zakres usprawiedliwionych
potrzeb uprawnionego jak również możliwości zarobkowe zobowiązanego20. Przesłanka stanu niedostatku ma również znaczenie
w przypadku gdy z roszczeniem występują inne osoby niż dzieci
niesamodzielne względem rodziców21.
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 lutego 1998 r. I CKN 499/97.
A. Bodnar, U. Dąbrowska, J. Ignaczewski, J. Maciejewska, A. Stempniak, A.
Śledzińska- Simon., Rozwód i separacja, C. H. Beck, Warszawa 2014, s. 451-452
21 Dz. U.2017.682 j.t., USTAWA z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i
opiekuńczy, art. 60§1, 2
19
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Sama przesłanka „stanu niedostatku” nie znajduje w przepisach Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego żadnej definicji. Z pomocą przychodzi doktryna, orzecznictwo sądów oraz odwołanie tej
przesłanki do usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego. „Należy
więc przyjąć, że stan niedostatku powstaje w sytuacji, w której
uprawniony nie jest w stanie własnymi siłami, albo przy pomocy
własnych środków zaspokoić swoich usprawiedliwionych potrzeb”22. Może się zdarzyć sytuacja, że uprawniony podejmuje pracę lub w inny sposób wykorzystuje swoje możliwości zarobkowe,
niestety wystarcza to na zaspokojenie jedynie części potrzeb. Wtedy obowiązek alimentacyjny ulega odpowiednio zmniejszeniu. Zakres usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego zależy oczywiście
od wielu czynników takich jak: wiek, zdrowie, wykształcenie, zawód, umiejętności, pozycja społeczna, dotychczasowa stopa życiowa. „Nie można natomiast mówić o stanie niedostatku, jeżeli
uprawniony celowo nie podejmuje pracy zarobkowej i w ten sposób sam pozbawia się środków utrzymania, mimo iż jego wiek,
stan zdrowia i posiadane kwalifikacje na to pozwalają”23.
W orzecznictwie można wyróżnić trzy poglądy dotyczące
kwestii definiowania stanu niedostatku.
 Pierwszy z nich stanowi, że niedostatek powoduje niemożność zaspokojenia potrzeb w granicy minimum egzystencjonalnego,
przy czym jeśli osoba uprawniona nie wykorzysta w pełni swoich
możliwości zarobkowych, nie znajduje się w stanie niedostatku24.
Oto przykłady orzeczeń sądów, reprezentujących ten pogląd- „Rozwiedziony małżonek znajduje się w niedostatku, gdy własnymi siłami nie jest w stanie zaspokoić swoich usprawiedliwionych potrzeb
w całości lub w części, jako że nie ma żadnych lub wystarczających
możliwości zarobkowych lub majątkowych […]. Pozwana otrzymuje
rentę inwalidzką w kwocie 561 zł miesięcznie i ma własne mieszkanie. Skoro niezależnie od tego dysponuje kwotą pieniężną w wysokości 300.000 zł, to środki te pozwalają na zaspokojenie jej usprawieA. Kawałko,. Obowiązek alimentacyjny, [w:] Meritum. Prawo rodzinne., red. G.
Jędrejek, Wolters Kluwer, Warszawa 2015, s. 876
23 Tamże
24 A. Partyk, Pojęcie „niedostatku” jako podstawy obowiązku alimentacyjnego,
LEX/el. 2014
22
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dliwionych potrzeb. Tym samym nie można uznać, aby A. J. w dalszym ciągu była w niedostatku, co oznacza, iż odpadła podstawa
świadczeń na jej rzecz od byłego męża (art. 60 § 1 w zw. z art. 133 § 2
k.r.o.).”25. Wyrok Sądu Okręgowego w Kielcach; „Niedostatek jest
przesłanką powstania obowiązku alimentacyjnego, gdy jego przyczyną są okoliczności niezależne od woli osoby ubiegającej się o alimenty, a świadczenia alimentacyjne nie przysługują osobie zdolnej
do pracy, jeśli z własnej winy nie wykorzystuje ona swoich zdolności, albo bez uzasadnionej przyczyny rezygnującej z dochodów”26.Wyrok Sądu Okręgowego w Suwałkach.
 Pogląd drugi obejmuje szerszy zakres potrzeb- przez usprawiedliwione potrzeby rozumie się nie tylko „minimum egzystencjonalne”, ale również warunki zapewniające normalne, godne życie27. „W niedostatku znajduje się ten, kto nie może własnymi siłami zaspokoić swoich usprawiedliwionych potrzeb w całości lub w
części; a usprawiedliwione potrzeby te takie, których zaspokojenie
zapewni uprawnionemu normalne warunki bytowania, odpowiednie do jego stanu zdrowia i wieku"28.- Wyrok Sądu Najwyższego
 Pogląd trzeci stanowi, że rezygnacja ze świadczeń pomocy
społecznej nie wyłącza obowiązku alimentacyjnego29. „Przy istniejącym poziomie cen, niezdolna do pracy inwalidka pierwszej grupy, która nie ma innych dochodów oprócz renty w kwocie 355 zł
miesięcznie, pozostaje w niedostatku. (...) Powódce nie przysługiwałyby alimenty, gdyby była zdolna do pracy i z własnej winy nie
wykorzystała swoich zdolności, albo bez uzasadnionej przyczyny
zrezygnowała z innych dochodów. Odmowy korzystania z pomocy
społecznej nie można jednak traktować tak samo, jak zrezygnowania z innych możliwych dochodów. Należy bowiem mieć na uwa25 Wyrok Sądu Okręgowego w Kielcach z dnia 17 października 2013 r., II Ca
890/13, LEX nr 1717489
26 Wyrok Sądu Okręgowego w Suwałkach z dnia 29 maja 2013 r., I Ca 178/13,
LEX nr 1611248
27 A. Partyk, Pojęcie „niedostatku” jako podstawy obowiązku alimentacyjnego,
LEX/el. 2014
28 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 września 2000 r., I CKN 872/00, LEX nr
530682
29 A. Partyk, Pojęcie „niedostatku” jako podstawy obowiązku alimentacyjnego,
LEX/el. 2014
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dze, że (...) pomoc społeczna przysługuje osobom, które nie mają
żadnych innych, wystarczających źródeł dochodu, także alimentacyjnych”30 - Wyrok Sądu Najwyższego.
Jak można zauważyć, mimo braku sprecyzowania przez
ustawodawcę terminu „niedostatek”, z pomocą przychodzi doktryna oraz orzecznictwo sądów. Choć linia orzecznicza jest we
wskazanych wyżej kwestiach rozbieżna, nie ulega wątpliwości to,
że osoba, aby móc stwierdzić, że znajduje się w stanie niedostatku,
musi najpierw sama, własnymi siłami oraz wszelkimi możliwymi
sposobami, przy pomocy własnych środków, dążyć do zaspokojenia swoich usprawiedliwionych potrzeb. Dopiero wtedy gdy się to
nie uda przysługuje jej prawo do alimentów.
 „Istotne pogorszenie się sytuacji materialnej małżonka
niewinnego rozkładu pożycia małżeńskiego”
Ta przesłanka występuje jedynie w roszczeniu byłego małżonka, w stosunku do drugiego, który został uznany za całkowicie
winnego rozkładu pożycia małżeńskiego. „Przesłanką rozszerzonego obowiązku alimentacyjnego małżonka ponoszącego wyłączną
winę rozkładu pożycia jest ustalenie, że rozwód pociąga za sobą
istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, nie
mające jednak cech niedostatku. Ocena, czy nastąpiło takie pogorszenie, zależy od porównania sytuacji, w jakiej niewinny małżonek
znalazł się wskutek orzeczenia rozwodu, z sytuacją, w jakiej znajdowałby się, gdyby rozwodu nie orzeczono i gdyby pożycie małżonków funkcjonowało prawidłowo31.”- Wyrok Sądu Najwyższego. Punktem wyjścia jest porównanie stanu majątkowego sprzed
rozkładu pożycia, ze stanem po. Celem alimentacji w tym przypadku jest wyrównanie obu tych stanów. Należy przy tym pamiętać, że były małżonek, który nie jest winny rozkładu pożycia, występując z roszczeniem, nie musi znajdować się w niedostatku.
Na zakres świadczeń alimentacyjnych wpływają dwie kwestie. Pierwszą z nich są usprawiedliwione potrzeby uprawnionegopotrzeby niezbędne dla zapewnienia odpowiedniego rozwoju fizycznego, duchowego, odpowiednie do wieku i uzdolnień. Ich
30
31

806

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 września 1998 r., I CKN 908/97, LEX nr 34577
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 maja 1998 r. III CKN 186/98

ocenę należy odnieść do indywidualnych cech osobistych uprawnionego, ale również uwarunkowań społecznych i ekonomicznych.
Drugą kwestią są możliwości majątkowe i zarobkowe zobowiązanego, brane są pod uwagę comiesięczne dochody oraz najważniejsze składniki majątku zobowiązanego. Możliwości zarobkowe będą również zależeć od tego czy zobowiązany wstąpił w
kolejny związek małżeński, czy jest zobowiązany dotrzymania innego dziecka32.
Zakończenie
Choć przepisy prawa rodzinnego w Polsce, możemy rozumieć przesłanki powstania roszczeń alimentacji jako zabezpieczenie przed nadużyciem tego prawa. Przesłanki te wyraźnie wskazują, że w większości przypadków osoba występująca z roszczeniem
powinna sama w pierwszej kolejności dołożyć wszelkich starań w
celu zaspokojenia swoich usprawiedliwionych potrzeb, co wskazuje na subsydiarny charakter obowiązku alimentacyjnego. Nie dotyczy to oczywiście utrzymania dziecka małoletniego lub kontynuującego naukę oraz małżonka całkowicie winnego rozkładu pożycia małżeńskiego.
Streszczenie:
Istotą niniejszego artykułu jest ujęcie przesłanek powstania
roszczeń alimentacyjnych oraz zakresu świadczeń alimentacyjnych
jako prawne zabezpieczenia przed nadużyciem prawa do alimentacji. Do przesłanek tych należą „niemożność samodzielnego utrzymania się przez dziecko”, „stan niedostatku” oraz „istotne pogorszenie się sytuacji materialnej małżonka niewinnego rozkładu pożycia małżeńskiego”. Przesłanki te zostały omówione w rozumieniu przepisów Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, z których się
wywodzą, w zestawieniu z poglądami doktryny prawa oraz linią
orzeczniczą Sądu Najwyższego oraz Sądów Powszechnych.

32

G. Jędrejek,. Komentarz do art.135 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, LEX/el., 2014

807

Summary:
The essence of this article is to recognize the grounds for obtaining maintenance claims and the extent of maintenance benefits
as legal safeguards against misuse of the right to maintenance.
These include "the inability of the child to live independently,"
"state of deprivation," and "significant deterioration of the spouse's
innocent marital status." These conditions are discussed within the
meaning of the provisions of the Family and Care Codes from
which they originate, in line with the views of the doctrine of law
and the case law of the Supreme Court and of the General Courts.
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Paulina Słoniewska

OBECNOŚĆ RODZINY PACJENTA PODCZAS UDZIELANIA
MEDYCZNYCH CZYNNOŚCI RATUNKOWYCH PRZEZ
RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH
Wstęp
Nagminnie wyrażana chęć rodziny poszkodowanego do
przebywania z bliskimi w trakcie gdy są oni w stanie zagrożenia
życia i prowadzana jest w związku z tym resuscytacja krążeniowo
oddechowa, zmusiła środowisko medyczne do uwzględnienia tego
problemu w literaturze medycznej. Udział krewnych w trakcie
prowadzonych działań ratunkowych definiowany jest jako umożliwianie rodzinie kontaktu wizualnego bądź fizycznego z poszkodowanym w trakcie resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Po raz
pierwszy koncepcją obecności bliskich pacjenta w trakcie prowadzonych działań z zakresu medycyny ratunkowej zajęto się w latach osiemdziesiątych co spotkało się z akceptacją środowiska
związanego ze służbą zdrowia ze względu na skale problemu1.
Według wieloletnich wieloośrodkowych badań prowadzonych
oraz zebranych przez nie statystyk, aż 90% bliskich osób poszkodowanych wyraża chęć przebywania w trakcie resuscytacji, a zdecydowana większość z osób, które już tego doświadczyły zapytana
po trzech miesiącach od tego wydarzenia deklaruje chęć ponownego uczestnictwa we wspomnianym wydarzeniu gdyby zaistniała
taka konieczność2. Towarzystwo bliskich w trakcie prowadzenia
wyżej wspomnianych czynności jeszcze 25 lat temu spotkałoby się
ze zdecydowanym protestem średniego personelu medycznego w
trakcie wykonywania swojej pracy jednak po przełomie dotyczącym tego zjawiska, który nastąpił w 1987 roku w Foot Hospital w
Michigan, sytuacja ta uległa zmianie. Po przeprowadzonych tam
C. J. Doyle, H. Post, R. E. Burney, J. Maino, M. Keefe, K. J. Rhee, Family participation during resuscitation: an option. Ann Emerg Med 1987;16:673–5.
2 E. T. Boie, G. P. Moore, C. Brummett, D. R. Nelson, Do parents want to be
present during invasive procedures performed on their children in the emergency department? A survey of 400 parents. Ann Emerg Med 1999;34:70–4.
1
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badaniach rozgorzała bowiem dyskusja na ten temat, która zaowocowały tym, że zaczęto dostrzegać korzyści płynące z obecności
bliskich przy chorym. Dzięki temu postawiono kolejny krok na
przód w drodze do partnerskiej relacji między personelem medycznym, a poszkodowanym w trakcie prowadzenia przez nich
czynności ponieważ udział krewnych stworzył niejako konieczność, aby wiele podejmowanych przez personel medyczny czynności było konsultowane z rodziną osoby zagrożonej. Ten model postępowania uważany jest przez społeczeństwo zachodnie za pozytywny ponieważ otwarcie ratowników medycznych na kontakt z
bliskimi pacjentów gwarantuje poszanowanie niezależności, która
przysługuje każdemu człowiekowi. Ponadto zapewnienie przez
personel medyczny możliwie dobrych doświadczeń w obliczu zagrożenia życia, które dotyka ich krewnego pozwala znacząco poprawić ich poradzenie sobie z tym trudnym stanem emocjonalnym
gdyż dzięki temu maja oni świadomość bliskości do samego końca.
Pomimo faktu, iż stosowanie holistycznego wymiaru opieki
zdrowotnej wobec poszkodowanych jak i jego rodziny ma wiele
oczywistych korzyści, to wciąż napotykane są negatywne skutki
takich działań. Krytyczny wpływ wynika głównie z faktu, iż większość osób nie zachowuje się adekwatnie do sytuacji co znacząco
może utrudnić działanie ratownikom medycznym. W związku z
tym w wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji od 2005 roku
cyklicznie zostaje zamieszczony rozdział który reguluje aspekty
tego zagadnienia3. Charakter pracy ratowników medycznych stawiający ich na pierwszej linii frontu wobec zarówno sytuacji zagrożenia życia jak i kontaktu z bliskimi, oraz fakt, iż najczęściej pracują
oni w dużym stresie ponieważ często to od nich zależy ludzkie życie sprawia, że nie zawsze podchodzą oni entuzjastycznie do kontaktu z krewnymi chorego za wyjątkiem sytuacji gdy prowadzą oni
wstępną resuscytację krążeniowo-oddechową do momentu przejęcia pacjenta przez personel medyczny. Spotykana niechęć ratowników do kontaktu z osobami trzecimi wynika z faktu iż często nie
posiadają oni podstawowej wiedzy medycznej.
European Resuscitation Council. European Resuscitation Council Guidelines
for Resuscitation 2010. Resuscitation 2010;81:1219-76.
3
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Negatywny wpływ obecności rodziny pacjenta podczas reanimacji
Głównym negatywnym czynnikiem wymienianym przez ratowników medycznych, który według nich utrudnia prowadzenie
działań reanimacyjnych jest występowanie ryzyka, że krewni poszkodowanego będą przeszkadzać w prowadzonych działaniach z
zakresu medycyny ratunkowej.4 Wynika to z faktu, iż rodziną pacjenta w tej niecodziennej sytuacji często targają skrajne emocje,
które są niemożliwe do pohamowania, w wyniku czego świadkowie mogą rozpraszać jak i utrudniać prowadzenie skutecznych
czynności ratunkowych przez personel medyczny co może skutkować nawet śmiercią cierpiącego. Jako kolejną przyczynę ratownicy wymieniają zbyt dużą ilość osób w obrębie prowadzonych działań co może uniemożliwiać skuteczne prowadzenie działań ratowniczych. Ratownicy obawiają się także dekoncentracji wynikającej z
faktu, iż będą oni zadręczani zbyt dużą liczbą pytań odnośnie stanu pacjenta. Kolejny istotny krytyczny czynnik powodujący, iż
krewni nie są mile widziani w trakcie reanimacji wynika z faktu, że
rodzina ofiary często nie posiada świadomości i podstawowej wiedzy medycznej przez co działania prowadzone przez ratowników
mogą być źle interpretowane w związku z czym będą oni chcieli
wyciągnąć z tego konsekwencje prawne. Zarzuty te mogłyby dotyczyć miedzy innymi niewykonania wszystkich przewidzianych
działań mających na celu ocalenie poszkodowanego. Personel medyczny obawia się również, że specyficzny humor towarzyszący
resuscytacji krążeniowo-oddechowej mający na celu rozładowaniu
napięcia, a także złagodzenie stresu towarzyszącemu akcji mógłby
być źle odebrany przez osoby postronne co wiązałoby się z oskarżeniem i wynikającymi z tego konsekwencjami prawnymi. Poziom
stresu podczas prowadzenia czynności medycznych jest bardzo
wysoki, gdyż ratownicy wykonują bardzo odpowiedzialną pracę, a
obecność bliskich krewnych tylko nasila dyskomfort z nim związany. Negatywny wpływ obecności rodziny w trakcie akcji ratunkowej może skutkować również obniżeniem jakości usług świadczoB. Redley, K. Redley, Staff attitudes towards family presence during resuscitation.
Accid EmergNurs 1996;4:145-51.
4
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nych przez ratowników, a także może doprowadzić do konfliktów
pomiędzy członkami zespołu. Kolejny negatywnie postrzegany
czynnik dotyczy czasu prowadzenia resuscytacji ponieważ, gdy
resuscytacja nie przynosi pożądanych efektów i pacjent nie rokuje
obecność rodziny może wpływać na przedłużanie okresu trwania
akcji5. Następnym czynnikiem jest świadomość sanitariuszy dotycząca tego jak druzgocącym przeżyciem dla bliskich pacjenta może
być oglądanie często brutalnych i agresywnych czynności reanimacyjnych, ponieważ oglądanie tego typu czynności wykonywanych
na osobie ukochanej może doprowadzić do trwałego urazu psychicznego. Ratownicy medyczni obawiają się również tego, że rodzina ofiary zamiast zaakceptować daną sytuacje zareaguje obrzydzeniem, szokiem bądź innym nieprzewidywalnym stanem. Kolejnym powodem jest strach przed potencjalnym zadaniem obrażeń
komuś z rodziny, gdyż nieprzewidywalność ich zachowania wobec
ratowników bądź ofiary mogłaby się skończyć np. poparzeniami
podczas defibrylacji. Ze względu na nagły stan zagrożenia życia, w
którym znalazł się pacjent resuscytacja krążeniowo oddechowa
musi być prowadzona bardzo szybko i skutecznie co osobie niezwiązanej z tą dziedziną medycyny może się wydawać chaotyczne
i niezorganizowane czego skutkiem czasem są zarzuty dotyczące
braku profesjonalizmu u ratowników medycznych. Ostatnim negatywnym wpływem obecności rodziny jest fakt iż może to być związane z naruszeniem prawa ponieważ ich udział w trakcie akcji ratunkowej stwarza możliwość naruszenia prawa do poufności danych chorego.
Pozytywny wpływ obecności rodziny pacjenta podczas reanimacji
Przebywanie rodziny poszkodowanego ma również pozytywne aspekty, które powodują że należy ich potencjalną obecność w
trakcie akcji ratunkowej. Pierwszym i niezwykle istotnym czynnikiem jest fakt, iż obserwujący całą akcję ratowniczą bliscy poszkodowanego skutkują wzmożonym profesjonalizmem wśród ratowniJ. Andres (red.), W. Rudolph, Koster: Podstawowe zabiegi resuscytacyjne u osób
dorosłych oraz zastosowanie automatycznych defibrylatorów zewnętrznych (AED). Polską Radą Resuscytacji, 2010, s. 2-21
5

813

ków. Drugim powodem, dla którego obecność rodziny jest mile widziana jest fakt, że sanitariusze chcą, aby rodzina zaobserwowała, że
wszystko co konieczne do ratowania życia ich bliskiego zostało zrobione oraz, że walka o życie była toczona do końca. Jest to bardzo
istotny element biorąc pod uwagę ryzyko możliwego złożenia
oskarżenia oraz dochodzenia roszczeń przeciw ratownikom. Niepotrzebnych oskarżeń w stosunku do personelu medycznego pomogło
by uniknąć dokształcanie ludzi odnośnie medycznych czynności
ratunkowych, co zaowocowałoby nie tylko większą przeżywalnością
poszkodowanych, ale również zrozumieniem czynności ratunkowych6. Zjawisko upewnienia się bliskich cierpiącego, że wszystko co
jest możliwe zostało zrobione przez personel medyczny jest doceniane przez ratowników medycznych ponieważ rodzina może osobiście przekonać się o tym ile wysiłku zostało włożone w ratowanie
pacjenta. Czynnik ten sprzyja budowaniu zaufania w stosunku do
tak młodej grupy zawodowej jaką są Polscy Ratownicy Medyczni
wykonujący swoje obowiązki w ramach Państwowego Systemu Ratownictwa Medycznego od zaledwie 2006 roku, w którym to wydano akt prawny regulujący ten zawód prawnie Ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym7. Kolejnym czynnikiem jest argument mówiący, iż w przypadku śmierci poszkodowanego, umożliwienie bliskim przebywania przy ich bliskim do samego końca, pozwoli łatwiej uporać się im ze stratą i związanym z nią żalem. Taki
model postępowania pomaga zaspokoić emocjonalnie rodzinę, a
również zaakceptować śmierć bliskiego8.
Opieka nad rodziną poszkodowanego w czasie resuscytacji
Osoby wykonujące swoja pracę w ramach Zespołów Ratownictwa Medycznego często wskazują na konieczność przydzielenia
jednej konkretnej osoby, która ma sprawować pieczę nad członkami rodziny przebywającymi na miejscu zdarzenia. Ratownik ten
A. Trzos, K. Długosz, Wpływ wybranych elementów czasu reakcji systemu ratownictwa medycznego na efektywność udzielania pomocy ofierze wypadku komunikacyjnego.
Safety& Fire Technique/ Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza, 39(3).
7 S. Poździoch, P. Guła, Ustawa o państwowym ratownictwie medycznym. ABC a
Wolters Kluwer business.
8 M. Rogiewicz, K. Buczkowski, Dorosły pacjent w żałobie po śmierci bliskiej osoby– rola lekarza rodzinnego. Polska Medycyna Paliatywna, 2006:5(1), 21-29.
6
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ma za zadanie kontrolowanie krewnych pacjenta, wspieranie ich
oraz tłumaczenie czynności ratunkowych, które są podejmowane i
jakie będą ich skutki. Personel medyczny zwraca również uwagę
na braki osobowe w składzie zespołów gdyż procedury reanimacyjne realizowane przez Państwowe Ratownictwo Medyczne wymagają co najmniej dwóch osób, co w przypadku wysłania na akcję
Podstawowego Zespołu Ratownictwa Medycznego w zestawie
dwóch osób uniemożliwia skuteczną opiekę nad rodzina poszkodowanego910. Brak koordynatora sprawującego pieczę nad rodziną
i jego przeciwdziałanie potencjalnym zagrożeniom wynikającym z
zachowania bliskich jest głównym powodem, dla którego ratownicy medyczni nie zgodziliby się na obecność krewnych na miejscu
zdarzenia. Dlatego często podkreślany jest ten problem, aby zwiększyć stopę zatrudnienia Ratowników Medycznych oraz organizować kursy pozwalające doskonalić umiejętności w trakcie resuscytacji prowadzonej pod obecność rodziny poszkodowanego. Zapewnienie uwagi i opieki rodzinie poszkodowanego zdecydowanie
podniesie jakość świadczonych usług przez sanitariuszy jak i pozwoli zrozumieć sytuację bliskim chorego.
Algorytmy postepowania wobec rodzin pacjentów nie zostały
dokładnie sprecyzowane w wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji co skutkuje tym, iż wielu ratowników nie jest do końca
świadomych jak powinni działać. Na wielu Szpitalnych Oddziałach
Ratunkowych nie ma odpowiednich regulaminów dotyczących
zasad postępowania wobec rodzin poszkodowanych, a jeśli już są
to nie są one w powszechnym użyciu w związku z czym większość
personelu się do nich nie stosuje gdyż nawet o nich nie wie. Ratownicy Medyczni odbierają to jako poważny, błąd ponieważ dokładnie określone procedury pozwoliłyby zredukować obawy pracowników co do podjętych działań w razie gdyby rodzina wyraziła
chęć bycia świadkiem w trakcie resuscytacji krążeniowooddechowej.

9

Wytyczne resuscytacji 2010. Polska Rada Resuscytacji, 2010.
K. Pszczołowski, System Ratownictwa Medycznego, Początki Ratownictwa.
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Postawa ratowników wobec obecności rodziny w trakcie akcji ratunkowej
Od kilku lat obserwuje się tendencję do coraz częstszej akceptacji zjawiska obecności krewnych poszkodowanego w trakcie
działań ratowniczych. Jest to związane z uświadomieniem sobie
przez personel medyczny problemu oraz pozytywnych skutków
udziału rodziny w procedurach reanimacyjnych. Wytyczanie nowej
drogi medycynie ratunkowej, która obecnie coraz częściej nastawiona jest na partnerskie spojrzenie na pacjenta, również na to
wskazuje. Holistyczne spojrzenie na pacjenta uwzględnia dwie
istotne sfery jednostki. Pierwszą z nich jest przynależność pacjenta
do jakiejś rodziny, formacji, grupy w wyniku czego należy zaspokoić potrzeby jej wszystkich członków. Druga strefa dotyczy strefy
psychicznej jak i fizycznej pacjenta. Składają się na nią czynniki takie jak godność i uczciwość wobec pacjenta, a przede wszystkim
zasada autonomii człowieka. Zasada autonomii człowieka dotyczy
głównie pacjentów świadomych decyzji, które są w stanie podjąć
samodzielnie a nie poddając się decyzji ratownika, ponieważ to
byłoby złamanie zasad leczenia holistycznego. Działanie te wymagają, aby pacjent był świadomy, odpowiednio poinformowany, aby
rozumiał podjęte wobec niego działania. Choć działania te czasem
sprawiają trudności w prowadzeniu działań ratunkowych to uważane są za coraz bardziej oczywistą zasadę działania. Jednak pomimo faktu, iż to podejście jest coraz powszechniejsze to występują
społeczeństwa, które nie uznają tej zasady. Wynika to głównie z
różnic światopoglądowych, cywilizacyjnych, etnicznych czy też
kulturowych. W krajach cywilizacji zachodniej, w tym w Polsce
ratownicy medyczni są skłonni do wydania zezwolenia rodzinie
przy pacjencie podczas gdy w krajach Azjatyckich spotyka się to ze
sprzeciwem personelu medycznego11. Spowodowane jest to także
tym, że w krajach zachodnich wprowadzane są najnowsze technologie medyczne, które to podkreślają autonomię chorych w przeciwieństwie do państw stojących w tyle jeśli chodzi o rozwój medy-

B. Redley, K. Redley, Staff attitudes towards family presence during resuscitation. Accid Emerg Nurs 1996;4:145-51.
11
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cyny ratunkowej, gdzie główny nacisk kładziony jest wciąż na instrumentalne traktowanie pacjenta.
Niestety brak badań w Europie środkowej i wschodniej nie
pozwala stworzyć pełnego obrazu tego problemu, a tym samym w
pełni go rozwiązać. Negatywny stosunek do obecności rodziny
chorego wynika czasem również z faktu braku doświadczenia u
nowego ratownika medycznego, co świadczy o pewnych problemach w kształceniu przyszłego personelu medycznego. Polska stoi
bardzo wysoko jeśli chodzi o jakość kształcenia ratowników medycznych, ponieważ tytuł ratownika można uzyskać jedynie dzięki
trzech letnim studiom licencjackim, z możliwością osiągnięcia tytułu magistra na kierunku Zdrowia Publicznego. Niestety Ratownicy
Medyczni w Polsce są stosunkowo młoda grupą zawodową, w
związku z czym borykają się z licznymi problemami. Do problemów tych należą przede wszystkim brak pełnego uregulowana
sytuacji prawnej, brak samorządu zawodowego oraz stworzenie
określonego wizerunku społecznego ponieważ ratownicy medyczni wciąż nagminnie określani są mianem sanitariuszy. Niestety dopóki te podstawowe problemy nie zostaną rozwiązane to prawdopodobnie problem będący przedmiotem pracy również będzie musiał poczekać ponieważ gdyż tylko człowiek pracujący w inspirującym i spójnym środowisku może przyczynić się do wprowadzenia
zmian w systemie. Poruszenie problemu obecności bliskich w trakcie resuscytacji pacjenta co prawda stopniowo doprowadza do
zmiany nastawienia i postępowania personelu medycznego wobec
rodzin pacjentów, ale wymagane są dalsze kroki. Przede wszystkim należy wciąż prowadzić zakrojone na szeroką skalę badania
dotyczące udziału rodzin ofiar w akcjach ratunkowych.
Następnym krokiem jest położenie dużego nacisku na uświadamianie oraz edukację pracowników służby zdrowia odnośnie
postępowania z rodziną pacjenta oraz powodów przemawiających
za tego typu kontaktem. Należy uświadamiać także personel medyczny o określonych zachowaniach, których mogą się spodziewać
po rodzinie poszkodowanego ze względu na różnice kulturowe,
etniczne oraz socjalne. Warto również wspierać i promować organizację, które nagłaśniają problem będący przedmiotem pracy.
Głównym powodem, dla którego ratownicy medyczni nie zgadzają
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się na obecność krewnych podczas akcji reanimacyjnej jest strach
przed wywołaniem traumy wśród członków rodziny spowodowanej specyfiką czynność ratunkowych. W rzeczywistości jednak
większość bliskich deklaruję chęć towarzyszenia pacjentowi w
trakcie prowadzonych działań z zakresu medycyny ratunkowej12.
Przeprowadzone w tym zakresie badania na członkach rodziny obecnych w trakcie reanimacji dowiodły iż żaden z badanych
nie czuł silnego stresu, obrzydzenia, które by skutkowało opuszczeniem miejsca zdarzenia bądź innymi niemożliwymi do przewidzenia zachowaniami. Po zakończonej resuscytacji żaden z poddanych badaniu ludzi nie żałował również swojej decyzji. Stwierdzili
także, iż ułatwiało im to poradzenia sobie ze świadomością tego co
dotknęło ich bliskich oraz ułatwiało przejście przez okres żałoby.
Badania te prowadzone były jedynie na osobach, które dobrowolnie zgodziły się na obecność przy resuscytacji. Personel medyczny
obawia się również, że obecność świadków będzie ich dekoncentrować bądź nawet czynnie przeszkadzać. Wieloośrodkowe badania, a także zeznania ratowników, dowodzą, że są to sytuacje bardzo rzadkie i dotyczą głównie interwencji wśród rodzin patologicznych lub ludzi odurzonych alkoholem. Towarzystwo rodziny
w trakcie resuscytacji sprawia również, że pacjentowi jest okazywany o wiele większy szacunek, a czynności z zakresu medycyny
ratunkowej są wykonywane o wiele bardziej profesjonalnie13.
Szkolenia dostosowane do specyficznych warunków pracy ratowników medycznych oraz dokładne opracowanie algorytmów
postępowania w stosunku do rodziny chorego, zaowocowałoby
tym, że jakość usług ratowników by wzrosła ponieważ czuli by się
oni pewniej na miejscu zdarzenia14. Uczestnictwo w akcji ratunkowej członka zespołu, który ma doświadczenie w kontakcie z rodziną pacjenta sprawia, że personel medyczny czuję się pewniej podM. Zakaria, M. Siddique, Presence of family members during cardio-pulmonary
resuscitation after necessary amendments. J. Pak MedAssoc 2008;58:632-5.
13 B. Seweryn, Profesjonalizm w zawodzie ratownika medycznego–badanie pilotażowe. Lek. Wojsk, 2014:92(2), s.2.
14 T. Wójcicki, Model wspomagania podnoszenia kompetencji zawodowych z wykorzystaniem systemów rzeczywistości rozszerzonej. Edukacja ustawiczna dorosłych,
2013:1, s.111-119.
12
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czas wykonywania swoich obowiązków, ponieważ nieposiadanie
podstawowej wiedzy medycznej wśród zarówno członków rodzin
jak i personelu prowadzi do wzrostu poziomu stresu15.
Konieczność oddelegowania jednego z ratowników, który to
w czasie prowadzenia akcji będzie sprawował opiekę nad rodziną,
a także tłumaczył wykonywane przez ratowników czynności czy w
razie zaistnienia konieczności odprowadzi świadków z miejsca
zdarzenia jest niezwykle istotna. Niestety często dwuosobowe zespoły ratowników nie mogą sobie pozwolić na wyznaczenie opiekuna, gdyż priorytetem jest skuteczne prowadzenie resuscytacji
krążeniowo-oddechowej, a tym samym zachowanie podstawowych
parametrów życiowych pacjenta1617. Kolejnym ważnym elementem
działań ratunkowych jest określenie, kto tak naprawdę należy do
rodziny pacjenta. Jeśli pacjent jest świadomy to on decyduje kogo
należy traktować jako członka rodziny. Niekoniecznie musi to być
osoba spokrewniona, gdyż może to być również osoba, z którą pacjenta wiąże silna więź emocjonalna. Decyzję tą uzasadnia się faktem troski o poufność danych pacjenta, a także późniejszych konsekwencji prawnych, które mogą dotknąć ratownika18.
Wnioski
Głównym celem obecności rodziny podczas resuscytacji krążeniowo oddechowej jest zapewnienie bliskim rodziny jak najdłuższego kontaktu z ich krewnym ze względu na więź emocjonalna,
która ich łączy. Dzięki takiemu zachowaniu ratownicy medyczni
polepszają swój wizerunek jako grupa społeczna gdyż zaspokajają
potrzeby zarówno rodziny jak i pacjenta. Brak przyzwolenia ratowników na obecność rodziny w trakcie resuscytacji wynika z faktu, iż nie mają oni doświadczenia w nawiązywaniu relacji z rodziną
pacjenta jak również algorytmy postępowania w tym przypadku
M. Binczycka-Anholcer, P. Lepiesza, Stres na stanowisku pracy ratownika medycznego. Hygeia Public Health, 2011:46(4), s. 455-461.
16 J. Kosydar-Bochenek, D. Ozga, J. Szymańska, B. Lewandowski, System ratownictwa medyczne go na świecie a system polski. Zdrowie Publiczne, 2012(1), 122.
17 K. Kolanowski, Analiza postępowania ratownika i ratownika medycznego w warunkach zdarzenia masowego.
18 G. Rejman, Tajemnica lekarska. Studia Iuridica” 1996:XXXI.
15
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nie są jasno określone. Problem obecności bliskich w trakcie resuscytacji wciąż wzbudza negatywne uczucia wśród personelu medycznego, ze względu na krytyczny wpływ jakim może on skutkować, a także ze względu na braki kadrowe uniemożliwiające
skuteczną opiekę nad rodziną pacjenta.
Streszczenie:
Obecność rodziny pacjenta podczas udzielania medycznych
czynności ratunkowych jest problemem, który budzi wiele kontrowersji. Opiera się na założeniach medycyny holistycznej, która
ukierunkowana jest na poszanowanie autonomii pacjenta oraz zaspokojeniu jego potrzeb emocjonalnych. Obecność rodziny podczas
wykonywania procedur medycznych może mieć różnoraki wpływ
na pacjenta oraz na członków jego rodziny. Towarzystwo rodziny
może mieć bardzo pozytywny wpływ na pacjenta, jednak często
bywa utrudnieniem dla ratowników wykonujących swoją pracę.
Celem pracy jest ukazanie postaw ratowników w stosunku do rodziny pacjenta podczas wykonywania medycznych czynności ratunkowych, szczególnie przeprowadzania resuscytacji krążeniowo
- oddechowej. Brak doświadczenia i niepełne uregulowanie czynności jakie ratownik powinien wykonać w stosunku do krewnych
pacjenta skutkuje wzrostem stresu w grupie zawodowej ratowników medycznych. Nieprzewidywalność zachowania rodziny pacjenta powoduje wzrost obaw wśród ratowników medycznych.
Słowa kluczowe: ratownictwo medyczne, stres w pracy ratownika medycznego, obecność rodziny pacjenta w trakcie resuscytacji
Abstract:
The presence of the patient's family during medical emergencies is a problem that raises many controversies. It is based on the
principles of holistic medicine, which focuses on respecting the patient's autonomy and satisfying his emotional needs. Family presence during medical procedures can have a variety of effects on the
patient and on his / her family members.The family association can
have a very positive effect on the patient, but often it is a hindrance
to rescuers doing their job. The purpose of the work is to show the
attitude of rescuers towards the patient's family during medical
820

rescue, especially cardiopulmonary resuscitation.Lack of experience and incomplete regulation of actions that the rescuer should
perform in relation to the relatives of the patient resulting in increasing stress among emergency medical technicians and family.
The unpredictability of behavior of the patient's family raises fears
among paramedics.
Keywords: emergency medical, stress at work of paramedic,
family presence during cardiopulmonary resuscitation
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