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Od redaktora
Oddawany do rąk Czytelnika tom „Pedagogiki” zasługuje na szczególną
uwagę przynajmniej z dwóch powodów. Pierwszym z nich jest fakt, iż to już XX
zeszyt z serii Prac Naukowych Akademii im. Jana Długosza (wcześniej WSP)
poświęcony szeroko rozumianej myśli i praktyce oświatowej. Przypomnijmy, iż
pierwszy numer „Pedagogiki” ukazał się w roku 1989, a jego redaktorem naukowym był prof. Franciszek Marek. W kolejnych latach funkcję tę pełnili prof.
prof.: Zygmunt M. Zimny, Janusz Lipiec, Romuald Derbis, Bogdan Snoch, Józef
Żuraw oraz Stanisław Podobiński, a począwszy od tomu 13., stałym samodzielnym redaktorem naukowym pozostaje Kazimierz Rędziński. W ciągu 22 lat na
łamach rocznika wyniki badań naukowych zaprezentowało wielu pedagogów
związanych z częstochowską Alma Mater, a także wywodzących się z innych
uznanych ośrodków akademickich w kraju i za granicą. Przyczynił się on do
awansu naukowego wielu badaczy oraz był ich swoistym rzecznikiem, pełniąc
rolę informatora o działalności naukowej środowiska częstochowskich pedagogów.
Rozwój skromnego początkowo rocznika przebiegał stopniowo i mozolnie.
W dużej mierze był on uzależniony od sił naukowych dopiero rozwijającej się
uczelni, przez długi czas mającej status szkoły pedagogicznej. „Pedagogika” zatem przechodziła, przede wszystkim w pierwszym dziesięcioleciu, także okresy
stagnacji. Ich efektem był dwuroczny cykl wydawniczy kilku tomów. Niewątpliwie owe utrudnienia wynikały z przemian dokonujących się w uczelni, w strukturze Wydziału Pedagogicznego i Wydawnictwa AJD, oraz z braku stabilności
redakcji naukowej i, co się z tym wiąże, wizji perspektywicznego rozwoju czasopisma.
Nawet pobieżna retrospekcja z okresu 22 lat wydawania „Pedagogiki”, dokonana na szerszym tle przemian dokonujących się w naszym kraju, a rzutujących na sytuację środowiska akademickiego, uprawnia do pozytywnej oceny
faktu utrzymania się owej pozycji wydawniczej. Umożliwia ona także ocenę
rozmiarów postępu dokonanego w ostatniej dekadzie ukazywania się periodyku.
Dziś „Pedagogika” prezentuje się okazalej pod względem merytorycznym,
a także edytorskim. Redaktor rocznika pozyskał grono Autorów stale zasilających swymi tekstami kolejne tomy, nad ich jakością czuwają recenzenci o uznanych nazwiskach. Uczelnia zapewnia stabilność finansowania prac redakcyjnych
i drukarskich. Na chwilę obecną zatem roczny cykl wydawania „Pedagogiki” nie
jest zagrożony zarówno pod względem sił naukowych, jak i środków finansowych.
I wreszcie drugi przyczynek wyjątkowości niniejszego tomu. Jego opublikowanie zbiegło się w czasie z utworzeniem strony internetowej: www.wp.ajd.czest.pl/
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pedagogika, na której Czytelnicy oraz osoby zainteresowane współpracą naukową znajdą elektroniczny zapis poszczególnych tomów z serii „Pedagogika”,
a także informacje na temat warunków uczestnictwa w publikacji. Ponadto powołano międzynarodową Radę Naukową rocznika. W jej skład weszli profesorowie gwarantujący wysoki poziom merytoryczny, a mianowicie prof. prof.:
Andrzej Meissner (Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie) – przewodniczący, Krzysztof Jakubiak (Uniwersytet Gdański), Wiesław Jamrożek
(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), ks. Dominik Kubicki (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Svitlana Lupiy (Akademia Sztuk
Pięknych we Lwowie – Ukraina), Josef Pšenak (Uniwersytet Jana Amosa Komeńskiego w Bratysławie – Słowacja), Kazimierz Rędziński (AJD), Dmitry
Strovsky (Uralski Uniwersytet Federalny w Jekaterynburgu – Rosja) oraz Adam
Winiarz (Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach). Utworzono także Listę Recenzentów (zob. strona przytytułowa w niniejszym tomie).
Tak więc tom XX „Pedagogiki” rozpoczyna nowy okres w historii periodyku. Jestem przekonany, iż będzie to kolejny etap rozwoju, awansu w hierarchii
naukowej czasopism pedagogicznych obecnych na rynku wydawniczym. Niezależnie jednak od poczynionych zmian, związanych przede wszystkim z dostępnością elektroniczną dla szerokiego grona Czytelników, wersją pierwotną czasopisma nadal pozostaje wersja papierowa.
Podobnie jak w tomach poprzednich, w niniejszej publikacji dominuje tematyka związana z szeroko rozumianą edukacją wielokulturową. Artykuły autorów,
reprezentujących w sumie 8 krajowych oraz 6 zagranicznych ośrodków akademickich, uporządkowano w trzech częściach. Zostały one zatytułowane: „Wartości edukacji globalnej”, „Drogi i rozdroża edukacji międzykulturowej” oraz
„Z dziejów oświaty i szkolnictwa”. W sumie znalazło się w nich 30 tekstów dających obszerny przegląd współczesnych problemów i przemian edukacyjnych
w Polsce i na świecie i refleksji historycznooświatowej. Efekt końcowy żmudnego procesu wydawniczego związanego z przygotowaniem XX już tomu „Pedagogiki” można uznać za satysfakcjonujący. Mam nadzieję, że niniejsza publikacja spotka się z pozytywnym odzewem Czytelników, przyczyni się też do dalszego rozwoju serii.
Kazimierz Rędziński

I
WARTOŚCI EDUKACJI GLOBALNEJ

PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
Seria: Pedagogika

2011, z. XX

Dominik KUBICKI

Wychowawcza rola domu rodzinnego
jako wspólnoty relacyjnej – remedium na potrzebę
postawy otwartości wobec świata kultur
doby mondializacyjnej
Głębsze zastanowienie się nad kwestią wychowawczej roli domu rodzinnego,
postrzeganego w aspekcie remedium na potrzebę otwartości wobec świata kultur
obecnej doby mondializacyjnej, uzmysławia, że w zasadzie można by wyróżnić
i jednocześnie rozróżnić podwójny inteligibilny dyskurs (w uproszczeniu) w odniesieniu do kwestii rodziny jako komórki społecznej i domu rodzinnego (dawniej wielopokoleniowego). Nie okazuje się to jednak końcem niespodzianek intelektualnych.
Przemyślenie bowiem kwestii rodziny jako wspólnoty relacyjnej wydaje się wielce
problematyczne w konsekwencji upowszechnienia się w pewnym sensie dominującego w późnej europejskiej nowożytności Hume’owego projektu naukowych badań
(przypomnijmy – skoncentrowanych na badaniu umysłu ludzkiego – a więc badaniach zasadniczo psychologicznych1), jeszcze bardziej zawężających już i tak dość
mocno zawężoną w stosunku do Arystotelesowego projektu nauki-wiedzy2 perspektywę nakreśloną przez Kartezjusza – jego uprzywilejowanie podmiotu: cogito, czyli
Ja, wobec nie-Ja; inaczej, paradygmat podmiotu poznającego zjawisko bądź zjawiskowość zewnętrznego w stosunku do „myślącego” Ja „świata” przedmiotowego –
„świata”, prezentującego się bądź pozostającego nie-Ja3.
1

2
3

Należy podnieść, że przynależąc do jednej z dziedzin filozofii, psychologia stała dyscypliną autonomiczną i, jak dotąd, czyli przez prawie jedno stulecie, nie zdołała określić przedmiotu
swych badań, wykształcając jednocześnie własne metody badawcze.
Czyli metodycznie zorientowanej próby inteligibilnego uchwycenia physis (w uproszczeniu).
Zauważa się i jednocześnie wykazuje umniejszenie inteligibilności do samej racjonalności,
z pominięciem rozumności w sensie Arystotelesa (por. T. Buksiński, Dwa rozumy filozofii, [w:]
Rozumność i racjonalność, red. tegoż, Poznań 1997, s. 131–202).
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Od razu konieczne jest dopowiedzenie – w odniesieniu bowiem do fundamentu osadzania się myśli nowożytnej należy podnieść, że współcześni badacze
zasadnie wykazują, iż twórca słynnego nowożytnego przekonania: cogito ergo
sum4, nie zdołał rozróżnić, a w sumie „pomieszał” treści (człowieczego) myślenia z samym myśleniem5. Ale bieg spraw w nowożytności wykształcił w tzw.
myśli liberalnej (z wykształcającymi ją kolejno pojawiającymi się przedstawicielami: Machiavelli, Hobbes, Locke, Rousseau itd.) pewnego rodzaju przełom,
który wyraził się wydarzeniach Wielkiej Rewolucji Francuskiej – rewolucji niebędącej buntem mas społecznych ówczesnej Francji, ale stałej się początkiem
przebudowy społeczeństwa w rękach zasadniczo jakobińskich przywódców, na
których formacji intelektualnej i myśleniu odcisnął przemożne piętno mit o pierwotnie dobrej i całkowicie plastycznej naturze człowieka. Bezsprzecznie, jak
dostrzegamy z perspektywy współczesnej wiedzy humanistycznej (szeroko rozumianej – łącznie z naukami historycznymi i teologiczno-filozoficznymi),
zwiodły ich własne interpretacje myśli Rousseau na temat kondycji człowieka –
przekonującego, że wystarczy uwolnić człowieka od gnębiących go warunków
społecznych, a całej reszty dokona jego dobra z samej swej istoty natura. Wiadomym pozostaje, że dzieło francuskiej rewolucji poprzez kampanie napoleońskie – i równolegle przez konsulat, Cesarstwo i Republikę – upowszechniło
w Europie antyfeudalny przewrót wraz z ideą realizacji utopijnej republiki,
w której panowałyby wolność, równość i braterstwo.
Powróćmy do Hume’owego projektu naukowych badań koncentrujących się
wyłącznie na badaniu umysłu ludzkiego. Wydaje się zbędne uzasadnienie, że
z jednej strony koncepcja ta wyznaczyła nową naukową perspektywę i równocześnie, z drugiej strony, wzmogła poprzez wkład jego następców – psychologów i psychopedagogów – realizowany wysiłek przebudowy późnonowożytnych
i po-nowoczesnych społeczności, zasadniczo francuskiego – porewolucyjnego,
ale także europejskich w tym wymiarze, w jakim kultura francuska uchodziła dla
nich za wzorzec cywilizacyjny. W realiach Francji jako mocarstwa postkolonialnego – i niektórych podobnych mu europejskich mocarstw ekonomiczno-gospodarczych – zrozumiałe wydało się koncentrowanie na wykształcaniu modelu społeczeństwa multikulturowego – oczywiście, ze względu na uporządko4

5

Powinno raczej ono brzmieć: myślę, więc nie jestem. „Wszyscy wprawdzie jesteśmy przeświadczeni, że aby istniało myślenie, musi istnieć myślący – ale skoro zaczęło się powątpiewać
we wszystko, nawet w prawdy matematyczne, to i ta może budzić wątpliwość. Z kartezjańskiego punktu widzenia nie mamy żadnego prawa twierdzić, że tak jest. Cogito dowodzi więc tylko
tego, że jakieś myślenie istnieje – z tym, że tu słowo «istnieje» oznacza jedynie, iż snują się
nam w świadomości takie czy inne treści. Wniosek na egzystencję, na istnienie myślącego nie
ma żadnego uzasadnienia” (J.M. Bocheński, Ku filozoficznemu myśleniu. Wprowadzenie do
podstawowych pojęć filozoficznych, tłum. B. Białecki, Warszawa 1886, s. 23).
Można by w tym względzie postawić pytanie poniekąd retoryczne: czy możliwy byłby powrót
do projektu osadzonego na physis (starożytności greckiej i średniowiecza)? Odniesiemy się do
tego w ostatniej części rozważań.
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wanie rodzimej sytuacji społecznej. Lecz jest więcej niż wątpliwe, czy taki model pozostaje odpowiedni dla wielu innych społeczeństw europejskich – dawniej
niekolonialnych.
Niewątpliwie czyniona na takim intelektualnym założeniu – ingerencji
w strukturę społecznej „physis”, wspomaganej działaniem psychopedagogicznym – jakakolwiek refleksja nad kwestią rodziny jako najbardziej podstawowej
dla ludzkich społeczności wspólnoty relacyjnej uzyskuje status bliżej nieokreślonego, abstrakcyjnego intelektualnego dyskursu. Otóż, na najbardziej proste
pytanie: dlaczego tak się staje, nie sposób nie odpowiedzieć, że epistemologiczny projekt poznającego podmiotu, autonomicznego człowieczego „Ja”, zawartego i zamkniętego w sobie wobec zewnętrznej zjawiskowości, zdaje się wykluczać (m.in.) rozpoznawanie zachodzenia relacyjności pomiędzy poszczególnymi
poznającymi podmiotami itd. Jednak należy pamiętać, gdzie pozostaje normalność i rzeczywistość świata i człowieka, tkwiącego w społeczności i ją stanowiącego poprzez relacje – na pewno nie jest ona udziałem duchowo-mentalnych
spadkobierców Kartezjańskiego cogito.
Proponowaną refleksję przeprowadzimy w pięciu etapach: 1. odniesienia się do
czasu obecnego, jaki określamy mianem postmodernizmu czy ponowoczesności;
2. kwestii, jak dalece zachodzi równoległe niszczenie bądź dewaluowanie świata europejskiego Zachodu i budowanie bądź przebudowywanie społeczeństw według wizji ideału francuskojęzycznych myślicieli oświeceniowo-pooświeceniowych;
3. kwestii koniecznych i najbardziej podstawowych rozróżnień; 4. zagadnienia kultury i światów bądź, lepiej, mateczników kulturowo-religijnych; i 5. na bazie powyższych ustaleń i koniecznych rozróżnień finalizującego rozważenia – kwestii wychowawczej roli rodziny i domu rodzinnego jako niemal jedynej możliwości wykształcania postaw otwartości członków europejskiej społeczności wobec świata poza europejskich kultur religijno-cywilizacyjnych.

1. Ponowoczesność – dekadencyjność czy etap budowania
Powyżej w części przywołaliśmy klimat duchowy europejskiej nowożytności i pomoderności (ponowoczesności). Ważne okazuje się rozpoznanie duchowej sytuacji określonego czasu – tego, co będąc wynikiem działań moralnych
człowieczych podmiotów warunkujących ludzkie zbiorowości, stanowi określoną dominantę danej epoki, danego przedziału czasowego. W takim rozpoznawaniu duchowej sytuacji obecnej globalizacyjnej współczesności dopomaga, m.in.,
termin post-modern. Został on po raz pierwszy użyty przez A.J. Toynbee
w A Study of History6. Termin oznacza „czas kłopotów” (time of troubles) – fazę, przez którą musi przejść każde społeczeństwo, stające wobec momentu i fak6

Oxford University Press 1958.
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tu swego rozpadu lub końca. Zatem „po-nowożytność” stanowi figurę czasu
„upadku”, załamania, rozpadu. Za charakterystyczne cechy tego końca okresu
nowożytnego (Postmodernizm I) – od ok. 1875 roku, Toynbee uznał załamywanie się racjonalistycznej wizji świata i „wiary” w Kartezjańskie ratio, natomiast
w sferze społecznej dominację klasy średniej i przejście do społeczeństwa masowego, kultury masowej oraz masowej edukacji, w sferze zaś etycznej relatywizmu i upadku dotychczasowych wartości dotąd respektowanych7. Jednak
w przekonaniu większości współczesnych cezurę modernizmu i epoki pomoderności (ponowoczesności) wyznacza publikacja z 1979 roku Jean-François Lyotarda La condition postmoderne (Kondycja postmodernistyczna). W tym chronologicznie nowszym ujęciu sytuacja „postmoderna” (Postmodernizm II) oznacza
stan umysłu albo raczej ducha – w sensie coraz bardziej powszechnej i dominującej świadomości, że zjawiska z drugiej połowy XX stulecia zawierają nową
jakość i chociaż owa nowa jakość, czyli ów stan ducha, w którym i którym żyjemy, są już w pełni odczuwalne i wyraziste, to jednak ich opis nie jest jeszcze
w pełni możliwy.
Czym właściwie jest postmodernizm, który – jak już zauważamy – charakteryzuje się jeszcze większą niż średniowiecze przepaścią (obecnie) pomiędzy
uprawiającymi wysokospecjalistyczną naukę (w jej szczegółowych dyscyplinach) a masami ludzkimi wraz z ich elitami polityczno-biznesowymi – masami,
tkwiącymi w „światach” komiksów, multimedialnych gier (internetowych),
„świecie” wirtualnej fikcji, niespełnianych – i jednocześnie: niespełnionych –
duchowych realizacji samych siebie w społeczeństwach konsumpcji, itd. Czy na
naszych oczach wykształca się nowa nowożytność – bez ciągłości tradycji kulturowej i cywilizacyjnej, jak ta pierwsza – nowa, bo tym razem do niczego nienawiązująca i też niepróbująca się odnieść itd., gdy przynajmniej ta pierwsza z renesansu stuleci: XV i XVI obrała za wzorzec starożytność grecką – we własnej
interpretacji i na miarę swych możliwości wglądu w jej stan duchowy, warunkowanego ówczesną wiedzą o przeszłości dziejowej?
Czy zatem można postmoderność (ponowoczesność) interpretować jako wahadłową reakcję na modernizm, pozorujący zastąpienie skromnością filozoficznej pychy mentalno-intelektualnej tradycji nawiązującej do Kartezjusza? Przecież ponowoczesność ogłosiła panowanie epoki „Nierozumu”. Obwieściła kres
„Porządku” i zaczątek „Chaosu”; zejście Prawdy, a „utronowanie się”8 Szczerości. Ale, jak ją stosować w kontakcie z młodym pokoleniem Internetu i edukacyjnej socjalizacji (zamiast dotychczasowej edukacji na bazie wiedzy), bezbronnym i uczynionym bezkrytycznym na twardą indoktrynację (medialną i inną)
półprawd, podważanie (bezzasadne) autorytetów, jeśli nie ma żadnej możliwości

7
8

Por. tamże.
Termin utworzony od wyrażenia: „objęcie tronu”.
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porozumienia się na bazie pojęciowo-koncepcyjnych odniesień, wypracowanych
z takim znojnym trudem przez długie stulecia od starożytności greckiej?
Jak więc rozpoznać postmodernizm? Kiedy przychodzi obecnej współczesności dysponować jedynie gorzką świadomością, iż paradygmat racjonalności
świata i racjonalizm ludzkiego myślenia wyczerpał się i uległ dewaluacji, że ponad wszelką wątpliwość materia ich myśli okazała się magmowata i nie pozwoliła na wykształcenie systemu9, że myśliciele „miotają się” – tak bowiem należałoby określić ich usiłowania i intelektualno-mentalną postawę – między utraconym marzeniem o Absolucie a wiedzą o nieostateczności żadnego Absolutu, że
nadto spostrzegają, iż między Wszystkim a Niczym zachodzi znak równości, który dla spadkobierców Postmoderności I w obecnej Postnoderności II pozostaje
wyłącznie symbolem metafizycznego horroru (Kołakowski), to rzeczywiście pozostaje nam współczesną pomodernę rozpoznawać w kategorii potomka metodologicznego anarchizmu (Feyerabend), epistemologicznego nihilizmu (Foucault)
czy kulturowego i językowego relatywizmu (Sapir – Whorf), respektującego
w zasadzie jedyną zasadę – brak jakiejkolwiek zasady, brak zasad. I nie powinno
wzbudzać zdziwienia, że po zapowiedzianej przez Feuerbacha, a zadekretowanej
przez Nietzschego, „śmierci Boga” ogłoszono z kolei „śmierć człowieka” (antyhumanizm, epistemologia bez podmiotu), i że obecnie przychodzi nam przyglądać się śmierci kultury, wyczekując już jedynie „śmierci cywilizacji” i „śmierci
przyrody”.

2. Ponowoczesność – niszczenie i dewaluowanie świata
europejskiego Zachodu czy budowa lub przebudowa
społeczeństw według wizji ideału francuskojęzycznych
myślicieli oświeceniowo-pooświeceniowych
Powyżej przywołaliśmy interpretację Toynbee’go, w której ponowoczesność
(pomoderność) jako faza, przez którą musi przejść każde społeczeństwo, stające
wobec faktu swego rozpadu bądź końca, oznacza w najbardziej ogólnym sensie
dezintegrację nowożytnej Europy – dezintegrację w sensie równoczesnego, z jednej
strony, doprowadzenia do ostatecznego zniszczenia (całkowitej destrukturyzacji)
społeczeństwa, jako średniowieczna Christianitas wykształciło kulturę cywilizacyjną Zachodu w przednowożytności, oraz, z drugiej strony, przedsięwzięcia
wznoszenia struktur nowego społeczeństwa i wypełniania ich nowym typem

9

Wiadomo, że po Kancie szeroko rozumiany kartezjanizm przejawił się w trojakiej postaci: filozofii ducha (jako idealizm niemiecki), filozofii życia (od Schopenhauera, poprzez Nietzschego,
Diltheya, po Bergsona) i fenomenologii. Zob. szerzej, np.: T. Buksiński, Dwa rozumy filozofii,
s. 182–185.
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„człowieka”: globalnym „nastolatkiem”10 – człowieczą monadą, komunikującą
się wyłącznie za pomocą ideologicznych, mentalnych „monad”. Oczywiście, należy postawić pytanie o źródła tej, tkwiącej w europejskiej nowożytności, przebudowy strukturalno-aksjologicznej i mentalno-funkcjonalnej społeczeństwa europejskiego. Pozwoliliśmy sobie już na wstępie rozważań uprzedzić – niewątpliwym źródłem pozostają wydarzenia określone mianem Wielkiej Rewolucji
Francuskiej. Wynikiem rewolucji miało być przecież nowe społeczeństwo, utopijnie doskonałe, będące ideałem nowoczesnej republiki, mające zaś nastąpić
dziejowo przyszłe wyzwolenie człowieka określono w zbiorze jego praw –
w ogłoszonej jeszcze za życia króla Ludwika XVI Deklaracji praw człowieka
i obywatela (26 sierpnia 1889). I wiemy, że nie skończyło się na micie rewolucji
francuskiej i wyrosłej z niej Komunie Paryskiej, ale utrwaliło się przebudowywanie społeczeństw w Wielkiej Rewolucji Październikowej i wzorujących się na
niej totalitarnych rewolucjach w pozaeuropejskich krajach – ówcześnie kolonialnych posiadłościach dominujących mocarstw europejskiego Zachodu.
W obecnej sytuacji pomoderności powinniśmy się zatem dość uważniej zastanowić, czy przypadkiem nie mylimy się, uważając i będąc przekonanymi, że
matryca współczesnego progresizmu tkwi w Marksowej idei, gdy tymczasem
właściwe inspiracje do stworzenia nowego społeczeństwa zawierają się w treści
pism Autora Umowy społecznej. Przecież to właśnie Rousseau sformułował tezę
w wypowiedzianej przez siebie myśli, że ludzkie zło jest bez reszty społecznie
uwarunkowane11, zanim jeszcze K. Marks sformułował za pomocą XIX-wiecznej radykalnej terminologii swój opis stosunków społecznych, dotyczący zasadniczo „rezerwowej masy siły roboczej”. Należałoby się zatem uważniej zastanowić nad kwestią, czy nie jesteśmy najbardziej późnymi w dziejach spadkobiercami Rousseau, a przynajmniej, czy zasadnicza część polityczno-biznesowego establishmentu europejskiego Zachodu nie pozostaje pod ślepym wpływem jego przekonania, że jeśli całe zło jest społeczne, to, aby z nim skończyć,
wystarczy wybudować nowe społeczeństwo. Należy bowiem zauważyć, że
współczesne progresistowskie liberalizmy – w sumie ideologie liberalne – zdają
się nie „wierzyć” w postęp w sensie naukowym czy technicznym, pozostając
dogłębnie przekonane o postępie w sensie moralnym, czyli o tym, że zło tkwiące
wyłącznie w człowieku można skutecznie usunąć.
Powyższe pozwala nam postawić dość krytyczne zapytanie pod adresem
współczesności europejskiego Zachodu w postaci wspólnoty krajów – państw
członkowskich Unii Europejskiej. Czy postulowana tzw. „tożsamość europejska” nie okazuje się jednak opierać na ideologicznym założeniu, skoro ewidentnie niewykonalny okazuje się projekt europejskich społeczeństw multikulturowych, czego niepodważalnym dowodem są wybuchające (od czasu do czasu)
10
11

Zob. Z. Melosik, Teoria i praktyka edukacji wielokulturowej, Kraków 2007.
Por. A. Finkielkraut, Europa nie rodziła się w Auschwitz, „Europa” 2005, nr 28.
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z olbrzymią siłą masowe „bunty”12 „kolorowych imigrantów” w zachodnioeuropejskich aglomeracjach13? Czy nie należałoby powrócić do tego, co stanowi
o cywilizacyjności europejskiego Zachodu – oczywiście, z redukcją tego, w czym
nowożytność pomyliła się wraz z likwidacją konsekwencji takichże stanowisk
mentalno-ideologicznych (w uproszczeniu)? Jednak, czy powyższe okazałoby
się możliwe jeszcze w realizacji?
Jednocześnie, co jest zrozumiałe, należałoby zdać sobie sprawę z wdrożonego i zrealizowanego już w pewnej bliżej nieokreślonej części projektu przebudowy społeczeństw europejskich. Bowiem, czyż niektóre społeczności pokomunistyczne nie upatrują się w swych liberalno-lewicujących establishmentach politycznych jako zapóźnione w stosunku do tych z awangardy laickiej? Oczywiście, należałoby ów zideologizowany projekt przebudowy społeczeństw czym
prędzej zaniechać, równolegle przywracając realną koncepcję, wypracowaną na
konstruktywnych odniesieniach i fundamencie intelektualnym – ludzkiej rozumności i racjonalności. Taki byłby najbardziej podstawowy postulat, ale uwaga
współczesnych doktrynerów, ideologów – „demiurgów”, zdaje się być zajęta
kreowaniem nowej rzeczywistości społecznej, na tyle, że pozostają głusi na rozsądne postulaty – nie pozwalają na jakąkolwiek zasadną krytykę z zewnątrz
swego grona; nie przyjmują, że ich projekt kreowania nowego społeczeństwa
jest w rzeczy samej z gruntu utopijny. Dopowiedzmy – nie wydaje się, że zostaną przekonani, kiedy bliżej nieokreślona przyszłość wykaże, iż przedsięwzięcie
nie powiodło się; wówczas zapewne zaproponują wyznaczenie nowego terminu;
i kiedy raz jeszcze się okaże, że nie wszystko odpowiada projektowi społeczeństwa multikulturowego, to znajdą z pewnością usprawiedliwienie, iż potrzeba
jeszcze opracować doskonalsze metody jego wdrożenia, itd.
Tak właśnie funkcjonują ideologowie i tak rozpoznaje się działanie ideologii. Można ją także rozpoznać na gruncie polskim. Powyższe wybrzmiewa bowiem mniej więcej tak, jak brzmią uzasadnienia kolejnych reform polskiego
szkolnictwa, edukacji po 1989 roku – podejmowanych i nieszczęśnie rozmontowujących i rozregulowujących model edukacyjno-wychowawczy, który nawet
w realiach Polski Ludowej był pod pewnymi względami (kryteriami) lepszy
(w uproszczeniu) niż obecne systemy opierane na socjalizacji i przedmiotach
niepoznawczych14.
12
13

14

Np. Londyn (1985, 2011) i inne brytyjskie ośrodki miejskie (2011), Paryż (2005).
Pragniemy zauważyć paradoks sytuacji (Londyn – sierpień 2011) – wzgląd na obowiązującą
polityczną poprawność wzbrania określić wprost, że chodzi o masowe zamieszki „kolorowych
imigrantów”, a niemal adekwatne do opisu sytuacji określenie ze strony premiera rządu brytyjskiego, czyli stwierdzenie fiaska brytyjskiego modelu społeczeństwa multikulturowego, spowodowanego nastawioną aspołecznie sporą częścią imigrantów spoza Europy, nieutożsamiających się ze swą nową ojczyzną i niezamierzających integrować się i przestrzegać panujących w niej
zasad – spotkało się z natychmiastowym oburzeniem liberałów, zarzucających premierowi rasizm.
Por. B. Wolniewicz, Brońmy szkoły, s. 275–283; tegoż, Krytyka naukowa i kryteria naukowości, [w:] tegoż, Filozofia i wartości. II, s. 265–274.
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Czy można w pewnym sensie pozostawać naiwnie niedostrzegającym wydarzającego się współcześnie faktu takiejże przebudowy? Uważniejsze spojrzenie
nie tylko pozwala doskonale rozpoznać zamiar ideologicznej przebudowy – wystarczy bowiem zajrzeć do dokumentów UNESCO15 czy, np. instytutów uniwersyteckich kształcenia nauczycieli we Francji16, ale także dogłębniej zdać sobie
sprawę ze stosowanych coraz bardziej przemyślnie środków do przebudowy
społeczeństw i doskonale rozpoznawalnych metod – zwłaszcza metod manipulacji psychologicznej, przyczyniających się do dogłębnych, niemal nieodwracalnych zmian w dziedzinie wartości i postawy moralnej oraz w strukturze etyczno-psychiczno-psychologicznej i mentalno-intelektualnej wykształcanych nowych
pokoleń młodych ludzi, eliminujących skutecznie istniejące postawy autentycznej wiary (chrześcijańskiej), wartości (moralnych), a także poglądy i style życia
całych społeczeństw, jakie stawały się udziałem młodych pokoleń za pośrednictwem rodziny przy wspomagającej roli szkoły i Kościoła17.
Współcześnie powinniśmy uświadomić sobie wagę nieobliczalnego zagrożenia dla przyszłości moralnej społeczeństw ze stosowania technik behawioralnych w szkolnictwie – pozostających manipulacją psychologiczną o szkodliwych „pozostałościach”, obliczonymi na wywołanie niechęci do pewnych postaw moralnych, przekazywanych w środowisku rodzinnego domu przez rodziców18. W tym względzie należy tutaj przywołać i podnieść innowacyjne projekty
edukacyjne – tzw. kolektywizacji umysłów, rozpowszechnione nawet w japońskich szkołach – społeczeństwa usiłującego się przebudować na zachodni wzorzec. Wielu (polskich i europejskich – klasycznie wykształconych) rodziców
uskarża się na coraz bardziej przemożny wpływ grup koleżeńskich na ich dorastające dzieci i stającą się z nich młodzież. Uważniejszy wgląd w sytuację pozwolił jednak stwierdzić, iż zjawisko nie powstaje samo z siebie, lecz stanowi
rezultat przemyślanej polityki (szkolnej) socjalizacji – jej zamierzeniem jest
uczynienie grup koleżeńskich grupami odniesienia. Świat Internetu – zawiązywane grupy itd. – a także upowszechniane coraz bardziej doskonalsze technologicznie mobil-e z technicznymi możliwościami łatwego, wielowymiarowego
kontaktu – wzmocniły w sposób naturalny usiłowania zamierzających i „dopilnowujących” realizacji przebudowy społeczeństw europejskich według wypracowanego schematu i modelu społeczeństw wielokulturowych. Nie powinno zatem wzbudzać większego zdziwienia, że coraz trudniejsze staje się przekazywa15

16
17

18

Zob. m.in.: E.E. Davis, La modification des attitudes, „Rapport et documents du sciences sociales”, no. 19, Paris 1964.
Por. Journal officiel de Communautés européenes, 20 X 1991.
Por. J. Woroniecki, Społeczeństwo a wychowanie, „Rok Polski” 1916, nr 8, s. 17–31; także: tegoż, W szkole wychowanie. Teksty wybrane, Lublin 2008, s. 41–61.
Przypomnijmy, behawioryzm jest szkołą (kierunkiem) psychologii, pojmującą człowieka jako
maszynę. Istotą metody pozostaje „dobre wejście”, aby poprzez wychowanie uzyskać „dobre
wyjścia”, czyli odpowiednie zachowanie.
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nie dzieciom wartości, określonej kultury i określonego wychowania, którym by
odbiegały od średniej normy panującej w grupie.
Korzystne w tym miejscu rozważań będzie przywołanie przykładu ze środowiska szkoły powojennej Francji. Do początku lat 60. XX stulecia demokratyzacja szkolnictwa zdawała się czynić postępy w strukturze szkolnej, obmyślanej przez konserwatystów, kierujących się zasadniczo promocją nauk humanistycznych, podczas gdy, przeciwnie, reformy z lat 1959, 1963 i 1965 – mające
zagwarantować równość szans wobec szkoły, czyli zasadniczo demokratyzację
szkolnictwa, faktycznie zorganizowały nabór elit szkolnych spośród elit społecznych. W konsekwencji, reforma edukacyjna, która forsowała pewne wartości
i przedmioty niepoznawcze, przyczyniła się do wykształcenia dwojakiego modelu edukacyjnego – z jednej strony, dla mas nauczania niepoznawczego wraz
z czystą indoktrynacją, pozbawioną wszelkiej treści intelektualnej, oraz z drugiej
strony, dla elity – prawdziwą formację umysłową, niezbędną dla wykonywania
pracy umysłowej, wraz z bardziej rygorystyczną „formacją ideologiczną”, czyli
„wiedzą obywatelską”. Nie sposób nie zauważyć, że w modelu „edukacyjnym”,
jaki wykształcił się i ustalił, następstwo elit odbywać się będzie na zasadzie kooptacji19, skoro najważniejszym czynnikiem okazuje się ideologia – nie zaś pochodzenie społeczne elity.
Kiedy zatem przyglądamy się głównym czynnikom psychopedagogicznej
rewolucji20, jaka stanowi jeden z ostatnich etapów przebudowy powojennego
społeczeństwa francuskiego, a poprzez wspólnotę krajów członkowskich Communauté européene i obecnie państw członkowskich UE – także innych społeczności europejskich w imię przejmowania „francuskich” wzorców, pozwalających na wykształcenie społeczeństwa na miarę wyzwań ery informacyjnokomunikacyjnej i wysokich technologii, nie sposób nie podnieść kwestii o świadomie bądź nieświadomie zawarte w niej intencje, a nawet zdeterminowaną
„wolę” (Rousseau) przebudowy społeczeństw w oparciu na nieuwidocznionej
idei-zasadzie laickości jako podstawie sztandarowo jawnej już idei wolności-równości-braterstwa.
Podsumujmy powyższe. Niewątpliwie psychopedagogia wdarła się i nadal
dominująco upowszechnia się we współczesnych systemach wychowawczych,
edukacyjnych, państw członkowskich Unii Europejskiej – i niewątpliwie należy
nazwać po imieniu to, co dokonuje owa rewolucja psychologiczna – bowiem
skutecznie ona przewartościowuje wartości moralne i religijne – chrześcijańskie.
19
20

Zauważmy – zwrotu maskującego totalitarną dyktaturę.
Wymieńmy je: 1. rewolucja etyczna i rewolucja kulturalna, zawarte w treściach nauczania;
2. „innowacje” pedagogiczne – mianowicie wprowadzenie do szkół technik tzw. „prania mózgów”; 3. kształcenie nauczycieli – podstawowe i permanentne; 4. decentralizacja systemu
oświatowego i wychowawczego; 5. zastosowanie informatyzacji do metod oceniania uczniów
(por. P. Bernardin, Machiavel pédagogue ou le ministère de la réforme psychologique [Unia
Europejska – rewolucja w edukacji, tłum. H. Czepułkowski, Komorów 1997], Paris 1995).

22

Dominik KUBICKI

Pytanie, jakie bezsprzecznie należałoby postawić tej nowej wizji społeczeństwa
europejskiego, czyli społeczeństwa multikulturowego – dotyczyć powinno aksjologicznego fundamentu moralnych postaw, jakie zakłada wizja wielokulturowego społeczeństwa bez barier. Nie ma jednak w tym względzie nie tyle żadnej
odpowiedzi, co nawet sugestii.
W sumie, niezawodnie można by zatem interpretować kwestię końca współczesności pomodernej w sensie, że nie zakończy się ona, aż dokona się, z jednej
strony, ostateczna i całkowita destrukcja bądź dekonstrukcja tradycyjnych europejskich społeczeństw – nie tylko społeczeństwa francuskiego, ale także wszystkich państw członkowskich UE21, z drugiej zaś strony, wykształcenie nowego
europejskiego społeczeństwa – oczywiście, o laickiej bazie aksjologicznej, itd.,
skoro myśl liberalna osadzona została na Kartezjuszowym uprzywilejowaniu podmiotu, czyli paradygmacie cogito – „myślącym” Ja, pozostającym wobec nie-Ja.

3. Konieczność najbardziej podstawowych rozróżnień
Jest zrozumiałe, że państwa bądź mocarstwa pokolonialne, stanowiące nieprzerwanie centrum europejskiego Zachodu, po utracie w ciągu kilkunastu lat po
1945 roku swych posiadłości kolonialnych – coraz bardziej dotkliwie aż po
obecną współczesność, naznaczoną wielopoziomowymi procesami globalizacyjnymi – odczuwają sytuację społecznego napięcia jako społeczeństwa stałe się
multikulturowymi w konsekwencji dawnej uprzywilejowanej pozycji mocarstw
kolonialnych i nadal doznawanej sytuacji materialno-cywilizacyjnego dobrobytu. Oczywiście, ich problemy nie są problemami społeczności cywilizacyjnego
obrzeża – bądź społeczeństw tzw. młodszości cywilizacyjnej Europy. Ujmując
powyższe inaczej – rzecz koniecznej przebudowy społeczeństwa nie ukazuje się
i nie prezentuje ze strony krajów cywilizacyjnego obrzeża jako konieczność.
Również warunki współczesnej debaty dotyczącej projektu społeczeństwa
wielokulturowego czy laickiego nie są identyczne. Ideologowie i myśliciele zachodni zapominają uwzględnić najbardziej podstawowy fakt, że niewątpliwie
inaczej i odmiennie formułuje się myśli czy stanowisko intelektualne ze strony
21

W powyższym zauważamy niewątpliwe poszerzenie zakresu oddziaływania ideologii liberalnej, wypracowanej stopniowo przez czołowych przedstawicieli myśli liberalnej: Hobbesa, Spinozy w pewnym sensie, Locke’a, Milla, Rousseau, Monteskiusza, Constanta i de Tocqueville’a,
koncentrującej się na problematyce społeczno-politycznej, która z kolei dosyć łatwo uległa
przekształceniu – z kwestii ekonomicznych sprowadzona została do zagadnień sprawienia nowego społeczeństwa. W postulacie pominięto sprawę, czy wszyscy pragną takiejże przebudowy, oraz kwestię, czy można na pogwałceniu wolności drugich wznosić to, co się zamierza
w ideologicznym przekonaniu i postrzeganiu. Powyższe formułuje kolejne problemy, a pośród
nich kwestię – co stanowi powód, że liberalizm zdaje się wygenerowywać swoisty antyliberalizm w określonej dziedzinie ludzkiego życia – wolności gospodarczej, wolności słowa, wolności religijnej itd.?

Wychowawcza rola domu rodzinnego...

23

cywilizacyjnego centrum europejskiego Zachodu – materialnie (gospodarczo-ekonomicznie) i politycznie stabilnego, a inaczej, odmiennie, ze strony jego
cywilizacyjnego obrzeża.
W sytuacji społeczności Polski konieczne wydaje się uwzględnienie faktu,
że najpewniej przeszła ona ze stanu usytuowania się na cywilizacyjnym obrzeżu
i na granicy dwóch cywilizacji: Zachodniej i Bizantyńskiej (Wschodu – w uproszczeniu), na sytuację pomiędzy dwa centra hegemonialne – z jednej strony okcydentalizującą się carską Rosję od początków XVIII stulecia aż po obecną Federację Rosyjską jako imperium mondialne, pozostające od międzywojnia źródłem
zasobów energetycznych dla europejskich gospodarek, i, z drugiej strony, niemieckie Prusy, Rzeszę Niemiecką – Niemcy, które wojną z Francją (1870–1871)
zdołały przełamać jej ówczesną (wielowiekową) pozycję mocarstwa hegemonialnego w Europie (w uproszczeniu).
W realiach dokonanej polskiej transformacji po 1989 roku – niewątpliwie
nie w pełni udanej – i wszystkich społeczności powojennej strefy polityczno-ekonomicznych wpływów Związku Sowieckiego22 oraz obecnej sytuacji polskiego społeczeństwa (i także innych środkowoeuropejskich z posowieckiej części Europy), wystawionego (i także wystawionych) na konieczność emigracji
i zarobkowania w społeczeństwach dominujących gospodarek europejskiego Zachodu, dość trudno oceniać udatność procesu, jaki stał się udziałem państwa polskiego po 1989 roku i akcesji jako państwo członkowskie do wspólnoty państw
UE. Być może ostateczne przyjęcie modelu przebudowy realizowanego w dominujących państwach Zachodu przyczyni się do całkowitego zatracenia szans na niepowtarzalność dziejową i kulturową Polski – tak bardzo widoczną w dziejach23.
Przywołamy jedynie jeden przykład dziejowy – otóż, w Polsce rozbiorowej
słowo rewolucja oznaczało przeciwieństwo tego, co stało się udziałem społeczności francuskiej pod przywództwem jakobińskim – insurekcję, czyli powstanie
przeciw państwom zaborczym. Adam Mickiewicz oddał, będąc w Paryżu po rewolucji lipcowej w 1830 roku, panujące przekonanie Polaków o polskiej Konstytucji 3 maja w słowach z Pana Tadeusza: „Vivat Król, vivat naród, vivat
wszystkie stany!”24.

22

23

24

Należy tutaj podnieść ważną okoliczność tego zaistniałego ucisku krajów i społeczności Europy Wschodniej: ustanowionego za przyzwoleniem gremiów polityczno-rządowych zachodnich
Aliantów w imię własnej wolności politycznej i stabilności ekonomiczno-gospodarczej swych
krajów, kosztem podporządkowanych radzieckiemu hegemonowi.
Zob. D. Kubicki, Teologia katolicka a młodsza Europa globalizacyjnej współczesności (cz. 2),
„Teologia w Polsce” 2011, nr 1, s. 171–188.
Zob. J. Trznadel, Wielka i straszna, [w:] A.M. Cisek, Kłamstwo Bastylii, Warszawa 2010, s. 22.
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4. Kultura światów społeczeństw kontynentalnych –
mateczników kulturowo-religijnych
Wydaje się, że nie potrzeba przywoływać dość częstego w dziejach polskiej
myśli porównywania czy przyrównywania Rzeczypospolitej do gmachu. Kultura
nie jest rozpoznana jako fasada, lecz jako przynależąca do kolumn podpierających konstrukcję. Chociaż owa metafora pozostaje ułomną, to jednak zawiera
w sobie przynajmniej jedno ważne rozpoznanie – kultura nie jest luksusem, ale
podstawą bytu duchowego narodu, a naród bez kultury jest jak ciało bez ducha –
konsekwentnie więc: kto wyzionie ducha, ten ginie. Taki pozostaje sens metafory, opartej – oczywiście, jak zauważamy – na koncepcji Arystotelesowej antropologii, nie zaś na koncepcji nowożytnej – Kartezjańskiej (w uproszczeniu).
Nie zamierzamy szerzej rozwijać wątku kultury – poza niezbędnym uwydatnieniem tych znamion kultury, jakie pozostają zbieżne z treścią niniejszych rozważań. Otóż, często przywołuje się myśl, że bez koniecznego siewu dla przyszłych pokoleń pozostanie kulturowa pustynia. Polska myśl zawiera także sugestywny przykład, że nawet w najuboższej chłopskiej rodzinie w każdej kulturze
cywilizacyjnej zachowuje się ziarno na siew, choćby domownicy przymierali
głodem. W tym względzie konieczne okazuje się zauważenie, że aby rozpoznać
innych na styku kultury – należy pozostawać kulturowo ukształtowanym, kulturowo identyfikowalnym – jedynie wówczas kulturowo odmienny może nas rozpoznać jako kulturowo obecnych. Niewątpliwie chodzi przede wszystkim o rozpoznanie się narodu w jego jestestwie – w jestestwie jako zbiorowość, kulturowo-biologiczna wspólnota, itd.
Oczywiście, innym problemem pozostaje kwestia warunków, jakie muszą
być spełnione, aby kultura się rozwijała. Nietrudno także zauważyć, że nie ma
rozwoju kultury bez istnienia klasy średniej – średniej zarówno pod względem
materialnym, ale i poziomu wykształcenia i nawyków kulturowych. Tylko środowiska tradycyjnie „skąpane” w kulturze i głębiej z nią obcujące zapewniają
kulturze odbiorców, a każdy odbiorca to nabywca, a więc i donator. Te warstwy
zapewniają także środowiskową reprodukcję kultury. Ale, jak owa reprodukcja
kultury będzie się przedstawiać w społeczeństwach, które wznoszą ideologiczni
budowniczy laicko-kulturowego społeczeństwa europejskiego, skoro ten podział
sprowadzony został do dwóch warstw – olbrzymiej masy ludzkiej i wąskiej, zideologizowanej elity bądź uważających się za nią – establishmentu dokooptowywanego według kryterium poprawności ideologicznej?
W powyższym rozpoznajemy przede wszystkim (i także) zagrożenie dla kultury, gdyż państwo wolne i naród wolny nie mogą być poddane obowiązującym
ideologiom. Idee są bowiem wolnym wyrazem ludzi wolnych, różnych w swoich poglądach i przekonaniach. Próby narzucania poglądów, a zwłaszcza przy
pomocy środków pozaperswazyjnych, źle się skończyły dla polskiej kultury
w okresie między 1944 a 1989 rokiem (w uproszczeniu). Ale także źle rokowały
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w pierwszej Rzeczypospolitej – po epoce rozkwitu i równouprawnienia zdławiono antytrynitaryzm, kalwinizm i protestantyzm. Wiemy już nadto dobrze, że
totalitaryzm jest czymś jakościowo innym i nowym, ale pozostawia po sobie
tendencje do ideologizacji życia.
W odniesieniu do powyższego nie sposób nie podnieść, że naród – nasz, polski, który na przestrzeni dwóch stuleci miał swobodę rozwoju kultury tylko
przez dwie dekady, potrzebuje oglądnięcia się na historię swej kultury, inaczej
niż te narody i społeczeństwa, które przekazywały sobie kulturę z pokolenia na
pokolenie, gestem prawie bezwiednym, chociaż dokładnym25.
W sumie więc, jeśli podstawą zróżnicowania wśród innych narodów i kulturowego objawiania się narodu w takiejże zbiorowości jest, m.in., język, to staranie się o jego pielęgnację w odniesieniu do wzrastających pokoleń pozostaje
najpierwszą potrzebą. Oczywiście, czym innym jest nabywanie znajomości języków obcych, a czym innym przymuszenie do pracy twórczej i naukowej w innym języku, jako podstawie badań naukowych we własnej ojczyźnie. Zatem, czy
ma sens zamienianie języka ojczystego na tworzenie w innych systemach etnicznej komunikacji – np. w języku angielskim, skoro pewne rzeczy pozostają
w nim niewyrażalne? Czy ma sens skazywanie ojczystego języka na niedorozwój – jedynie, aby dorównać pozycji najbardziej technologicznie rozwiniętych
społeczeństw współczesności?

5. Wychowawcza rola rodziny i domu rodzinnego jako niemal
jedynej możliwości wychowawczej w wykształcaniu postaw
otwartości członków europejskiej społeczności wobec świata
pozaeuropejskich kultur religijno-cywilizacyjnych
Niniejszą, właściwą część rozważań proponujemy rozpocząć od przykładu
sporu między pozytywistami a idealistami. Otóż, z perspektywy sytuacji intelektualnej współczesności pozytywizm okazuje się już nie do obrony, ponieważ
myli oceny z wartościami – ludzkie (nasze) widzenie wartości i człowieczą, jednostkową (naszą) na nie reakcję z samymi wartościami. Jednocześnie wszystkie
fakty, które przytacza, można równie dobrze wytłumaczyć z punktu widzenia
idealizmu; a idealizm nie musi – jak pozytywizm – przeczyć bezpośredniej
oczywistości wartości26. Powyższe uzmysławia nam raz jeszcze wagę koncepcji
25

26

Por. J. Trznadel, III Rzeczpospolita. O naprawę kultury w Rzeczypospolitej, [w:] tegoż, Spór
o całość. Polska 1939–2004, Warszawa 2004, s. 36.
„Wartości są oparte na stosunku między ludźmi a rzeczami. Dlaczego na przykład istnieje wartość miłości rodzicielskiej? Dlatego, że taka już jest cielesna i duchowa konstytucja ludzi, że
dzieci muszą kochać rodziców i być im posłuszne, by móc się pomyślnie rozwijać jako ludzie.
Gdyby ludzka konstytucja była inna, to mielibyśmy również inną estetykę i inną moralność.
Czy z tego wynika, że wartości są zmienne? Tak i nie. Tak o tyle, o ile sam człowiek jest

26

Dominik KUBICKI

intelektualnej, która może przyczyniać się nie tylko do widzenia i uchwycenia
lub niewidzenia i niemożności uchwycenia określonego fragmentu rzeczywistości lub niej samej w całości, ale także do wypaczonego jej postrzegania.
Oczywiście, rozważenie wspólnoty rodzinnej – jako tradycyjnie rozumianej
najbardziej podstawowej komórki społecznej – podejmujemy w perspektywie
uprawiania nauki w sensie epistemologii Arystotelesowej, a więc jako próbę metodologicznego uchwycenia i inteligibilnego odwzorowania physis (natury, przyrody), aby bardziej zrozumieć mechanizmy wydarzania się bytu człowieczego
w ciągu następstwa ludzkich pokoleń (rodzaju ludzkiego) i jego spełniania się
w rzeczywistości pozostałych bytów, stanowiących integralną physis. Jednak,
z drugiej strony, pojawiła się – jako następstwo Hume’owego skoncentrowania
nowożytnych dociekań naukowych na badaniach umysłu ludzkiego – możliwość
badania skojarzonych zjawisk psychicznych, nierozpoznająca substancji (rzeczy), a jedynie jakości: barwy, wymiary itd. Nie podejmujemy także próby
uchwycenia rozważanej kwestii w perspektywie Kartezjuszowego cogito, czyli
paradygmatu „myślącego” Ja, pozostawionego wobec (niepoznawalności)
„świata” nie-Ja.
Czy konieczne jest podnoszenie kwestii kulturotwórczej roli domu (rodzinnego) w kształtowaniu postaw moralnych i osobowości wzrastającego dziecka
i doroślejącego młodzieńca (dziewczyny), każdorazowo nowego pokolenia jako
pewnej trwałej formy współżycia ludzi uświęconej obyczajem, której duchowość została ukształtowana przez chrześcijaństwo27? Czy potrzeba wskazywać
na niezwykłą homologię, rozpoznaną przez H. Elzenberga28 – że trójce pojęć:
„rodzina – mieszkanie – dom” odpowiada z zadziwiającą symetrią trójka innych:
„naród – państwo – ojczyzna”29? Czy potrzeba byłoby przywoływać jego rozróżnienie pomiędzy uczuciem narodowym a miłością ojczyzny – „jedno jest solidarnością z «rodakami», drugie miłością czegoś wielce tajemniczego”30? Bądź
inne słowa dotyczące narodu: „Naród jest to tyle a tyle milionów istot przecięt-

27

28
29

30

zmienny. Nie, o tyle, o ile wykazuje on stałą zasadniczą konstytucję. W rzeczywistości zachodzi jedno i drugie – zmieniają się szczegóły, ale trzon pozostaje ten sam. I właśnie dlatego podstawowe wartości są niezmienne. Tak długo jak człowiek pozostaje człowiekiem, nikt nie może
w tym czegokolwiek zmienić. To stwierdzenie sytuuje się na granicy między filozofią teoretyczną, która chce tylko zrozumieć, a filozofią praktyczną, która naucza, co czynić. Zrozumienie wartości i siła potrzebna do ich urzeczywistnienia są tym, czego w życiu najbardziej dla ducha powinniśmy pragnąć” (J.M. Bocheński, Ku filozoficznemu myśleniu. Wprowadzenie do
podstawowych pojęć filozoficznych, s. 49).
Sygnalizujemy jedynie powyższe kwestie, gdyż znalazły one szerokie omówienie w literaturze
pedagogiczno-edukacyjnej. Zob., m.in.: J. Woroniecki, W szkole wychowania…; tegoż, Katolicka etyka wychowawcza, t. 1–2, Lublin 1986.
Por. H. Elzenberg, Kłopot z istnieniem: aforyzmy w porządku czasu, Kraków 1994, s. 79.
Chodzi o odpowiednio rozkładające się kategorie ontologiczne: określonej grupy społecznej,
wydzielonego obszaru przestrzeni i pewnej istności duchowej.
Tamże.
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nych, z takim a takim procentem głupców, urwipołciów, nicponiów [...] Ale
z narodem jest ściśle związana i zespolona ojczyzna, a z tą jest inaczej. Ojczyzna
to twór idealny, coś [...] co unosi się ponad ludźmi, wielki symbol, wielkie ognisko, w którym skupiają się tęsknoty, porywy, aspiracje”31? Czy koniecznie potrzeba przekonywać, że jako kategorie ontologiczne zarówno dom, jak i ojczyzna stanowią wspólnoty duchowe? Z kolei, czy należy podnosić uzasadniony
pedagogicznie fakt, że bez wychowawczej siły domu wszelkie zabiegi wychowawcze okazują się jedynie daremne i bezskuteczne? Oraz poruszać zauważalną
empirycznie prawidłowość, że kto nie nauczył się w domu (rodzinnym) podporządkowywać swych kaprysów i zachcianek ważniejszym celom wspólnym, ten
się pewnie nie nauczy już tego nigdy?
Nie są to wszystkie kwestie wychowawczo-edukacyjne, jakie wiążą się
funkcją domu32. Wiele dotyczy spełniania się ról społecznych kobiety i mężczyzny. Czyż nie należałoby podnieść równolegle, że dom działa wychowawczo nie
tylko wewnątrz, czyli na swych domowników, ale także i na zewnątrz – na swe
otoczenie społeczne, zwłaszcza gdy występuje jako społeczna norma33? Czy nie
należałoby jednocześnie dostrzec faktu, że szkoła zdaje się działać skutecznie
wyłącznie jako przedłużenie (atmosfery i środowiska) domu? A także przestrzec, że społeczeństwo stanowiłoby jeden wielki i obszerny sierociniec, gdyby
ostatecznie ziściły się utopie socjalistyczne i totalitarne (począwszy od J.J. Rousseau) zmierzające ku zlikwidowaniu wychowania domowego na rzecz wychowania publicznego?
Wreszcie, czy konieczne jest podnoszenie zasadniczej, chociaż nie nowej tezy w cywilizacji europejskiego Zachodu – że wyłącznie kobieta tworzy dom i że
dom może powstać nawet wbrew mężczyźnie, ale nigdy wbrew kobiecie34? Że
posiadanie własnego dziecka i jego wychowanie stanowi spełnienie (się) kobiety
w jej macierzyństwie i ojca w jego ojcostwie – składające się na spełnianie (się)
w swym człowieczeństwie? Czy konieczne jest więc uzasadnianie, że dziecko
nie może się prawidłowo rozwijać, nie mając domu – nie tkwiąc w relacjach do
własnych rodziców i nie uczestnicząc w doświadczaniu różnicy duchowości,
czyli odmiennego ujmowania porządku wartości: przedmiotowego przez mężczyznę (ojca) i podmiotowego przez kobietę (matkę)? Zatem, czy formułując
prawa dziecka i podnosząc ich ideową wartość w pomodernej kulturze Zachodu,
nie należało ich sformułować z perspektywy domu-wspólnoty duchowej jako
prawa dziecka i jego rodziców? Czy nie było zasadne dostrzeżenie relacyjności
tej wspólnoty i wykształcanie w jej duchowej istotności wspólnotowych odnie31
32

33

34

Tamże, s. 264.
Niezwykle cennym pozostaje spuścizna kaznodziejska kard. S. Wyszyńskiego (1901–1981).
Zob. np.: S. Kard. Wyszyński, Głos z Jasnej Góry, Warszawa 1984.
Por. B. Wolniewicz, Dom jako wartość duchowa, [w:] tegoż, Filozofia i wartości. II, Warszawa
1998, s. 170.
Por. tamże, s. 171.
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sień w psychofizycznie i osobowościowo-intelektualnym wzrastającym dziecku
i młodzieńcu (dziewczynie), nabywającym u boku rodziców kulturowo-cywilizacyjnych wzorców twórczych i odpowiedzialnych postaw moralnych35?
Wreszcie nie sposób nie podnieść jeszcze jednej, zasadniczej zdawałoby się
kwestii. Otóż, dom nie ma wartości rynkowej – nie prezentuje jej w sensie
współczesnej ekonomiki: nie jest do nabycia za pieniądze ani nie jest na nie
przeliczalny. Nie można go wycenić kapitałową kwotą. Ale, ponieważ podnieśliśmy powyżej homologię pomiędzy dwoma symetriami trójkowych pojęć –
jednej: „rodzina – mieszkanie – dom” i drugiej: „naród – państwo – ojczyzna”,
nie możemy nie dopowiedzieć, że najpewniej i niewątpliwie nawet także ojczyzna i jej kulturowa tożsamość nie ma wartości rynkowej – że nie jest ona również do nabycia za pieniądze i że także nie jest na nie przeliczalna. Pozostaje zatem cenną wartością – na tyle jest bezcenną, że kiedy raz ulegnie zniszczeniu, to
już nie da się jej odtworzyć w porównywalnym wymiarze moralnym i duchowym.
Dlaczego jednak dom rodzinny stanowi unikatowe środowisko na kształtowanie postawy otwartości wobec świata kultur – postawę tak bardzo pożądaną
we współczesności globalizacyjnej? Czy zadowala nas odpowiedź, że zachodzi
w niej pokoleniowo wydarzające się, najbardziej osobiste i jednostkowe dziedziczenie – dar życia swych obojga rodziców? Każdy bowiem otrzymuje w akcie
zrodzenia miłości ojca i matki fizyczne ciało wraz z jego uwarunkowaniami genetycznymi – i to w konkretnej przestrzeni fizycznej i jednoznacznie określonym czasie historycznym. Tym urzeczywistnieniem jako człowieczy byt i jako
osoba ludzka każdy zostaje jednocześnie wpisany w piramidalną strukturę przekazu/otrzymania życia i dziedziczenia swej fizyczności, która pomimo tychże
uwarunkowań zachowuje swoistą niepowtarzalność36. W pewnym sensie nie ma
ucieczki przed tą rzeczywistością otrzymywania daru życia – rodzenia się
z obojga rodziców. Nie ma też możliwości bądź sposobności wymknąć się jej
i nie być poddanym ogólnym prawidłom przekazu i otrzymywania życia za pośrednictwem rodziców37.
35

36

37

Oczywiście, rozerwanie tej ciągłości dorosłego pokolenia kształtującego nowo kształtujące się
skutkować będzie niemożnością (w różnym stopniu) moralnego przekazania wartości duchowych i kulturowego dziedzictwa. Pozostaje to jednak odmienną kwestią społeczno-socjologiczną udziału w kulturze i jej twórczego przekazu.
Należy zwrócić uwagę na rozumienie niepowtarzalności – nie chodzi bowiem o absolutną niepowtarzalność, lecz o niepowtarzalność osadzoną na dziedzictwie struktury psychofizycznej
ciała i organizmu oraz uzdolnień osobowościowo-intelektualnych, rozwiniętych i uaktywnionych
w procesie rodzicielskiego wychowania (także jego braku bądź jego innej formy), wspomaganego
przez edukację publiczną, bądź zatraconych i zdezaktywowanych w okresie dzieciństwa i dojrzewania danego młodego człowieka. Kwestia podmiotowej niepowtarzalności zdaje się także domagać ponownej refleksji – zwłaszcza w odniesieniu jej do „ojcowizny” jako szczególnego wymiaru patriotyzmu, rozumianego jako osadzenia w społecznej i wspólnej ojcowiźnie.
Zadowalamy się jedynie określeniem przekazania bądź otrzymania życia od obojga rodziców
w sposób bezpośredni czy też pośredni, co (w odniesieniu do drugiej możliwości) zazwyczaj
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W konsekwencji należy zauważyć silny związek pomiędzy ojcowizną a genealogią – w sensie otrzymania nie tyle prawnie usankcjonowanych przywilejów
do przejęcia własności materialnej, ale zwłaszcza daru życia, którego jakość –
pod względem dziedziczonego od rodziców genotypu – stanowi niezbywalną
i zapewne najbardziej wartościową część w całym dziedzictwie. Nie ma jednocześnie możliwości pozostawania nowo narodzonego w jakiejś pozarelacyjnej
przestrzeni. Tkwi on w społecznej wspólnocie; pozostaje wtopiony – tak jak
każdy inny ludzki podmiot – w piramidę przodków, a w tej strukturze związków
przekazywane/dziedziczone życie wraz z psychofizycznością ciała i organizmu
intelektualno-osobowościowego, zawierającego w sobie zalążki i predyspozycje
życiowego rozwoju, dziedziczone jest w sumie po bezpośrednich i dalszych
przodkach (w uproszczeniu)38.
Podniesiona powyżej biologiczna koncepcja pokoleń i przodków, zobrazowana figurą piramidy ustawionej wierzchołkiem do góry, pozwala na dość sugestywne uzmysłowienie tkanki biologicznej, jaka została skryta i zawarta w pojęciu i zjawisku narodu. Niewątpliwie ważne wydaje się sięgnięcie do etymologii
słowa: naród. Został on bowiem utworzony od rzeczownikowej postaci czasownika: narodzić się, czyli to, co się narodziło, kształtując pierwotne w stosunku
do wyrażenia naród określenia ród i rodzina (od rodzić)39 oraz chronologicznie
w stosunku do nich późniejsze: płeć40, generacja i nacja41. Jednak naród nie stanowi jedynie zjawiska biologicznego. Bardziej niż ono stanowi i wyraża się jako

38

39

40
41

interpretowane jest jako jedno ze współczesnych osiągnięć i za sukces technologiczno-techniczny. Lecz wydaje się pozostawać raczej sprawą dyskusyjną, czy rozłączenie daru życia od
aktu poczęcia obojga rodziców faktycznie je stanowi.
W sumie współczesny niezwykle dynamiczny rozwój nauk zdaje się wykazywać i uprzytamniać
niezwykle głębokie związanie natury ludzkiej w jej wielopoziomowych powiązaniach oraz wzajemnych uzależnieniach genetycznych i pokoleniowo-społecznych, a więc etniczno-kulturowych.
Ród – grupa społeczna oparta na więzi krwi, obejmująca pewną liczbę rodzin wywodzących
swoje pochodzenie od wspólnego przodka, mających wspólną nazwę, zawołanie (por. W. Kopaliński, Słownik mitów i tradycji kultury, Warszawa 1987, s. 1000). „[...] trwała wspólnota ludzi utworzona historycznie, powstała na gruncie wspólnoty losów historycznych, kultury, języka, terytorium i życia ekonomicznego przejawiająca się w świadomości narodowej jej członków” (Słownik języka polskiego, t. 2, Warszawa 1979, s. 285).
Czyli męski bądź żeński naród (por. tamże, s. 734).
Por. W. Kopaliński, Słownik mitów i tradycji kultury, s. 734, 986–987, 1000. „Ogromna doniosłość rodziny dla każdego z jej licznych członków w ustroju rodowym, we wspólnocie gospodarczej i osadniczej, nadawała wielkie znaczenie dokładnej znajomości stopni i gałęzi pokrewieństwa i powinowactwa, ściśle określających rodzaj i charakter stosunków towarzyskich, zależności, przywilejów i obowiązków oraz reguł i form grzeczności. Większość nazw określających te stosunki uległa stopniowemu zapomnieniu w miarę wzrostu roli instytucji państwowej
i społecznej [...] i kurczenia się znaczenia rodziny w życiu jej członków. Niektóre z nich już
w XVI w. były ledwo zrozumiałe. Dziś zachowały się najbardziej ogólnikowe, dotyczące całkiem
już wąskiego kręgu najbliższej rodziny” (tamże, s. 986). Zob. nazwy (por. tamże, s. 986–987).
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zjawisko historyczne i kulturowe42, gdyż wiąże się z osadzeniem w tradycji kulturowej „bezimiennych” i „imiennych” przodków i spadkodawców. Nie chcielibyśmy szerzej rozwijać tego wątku, gdyż najbardziej prosty stwierdzalny fakt
uprzytamnia, że każdy nowy członek społeczności staje w pewien sposób wobec
określonej postawy bycia w fizycznej rzeczywistości świata i określonego intelektualnego ustosunkowania się wobec tego wszystkiego, co stanowi wydarzające się teraz i teraźniejszość, ukształtowanych przez środowisko bliskich i dalszych przodków oraz, jednocześnie, przez wielu innych podobnych temuż młodemu człowiekowi wraz z ich bliskimi i dalszymi przodkami. Również w tym
wymiarze ludzkiego życia nie ma ucieczki dla dojrzewającego psychofizycznie
i osobowościowo-intelektualnie przed ustosunkowaniem się do zastawanego
sposobu bycia i tradycji kulturowej społeczności rodzinnej czy rodowej oraz
społecznej i regionalnej, aż po perspektywę najbardziej szeroką, czyli narodową.
Zauważmy jednocześnie, że projekt urzeczywistnienia multikulturowego
społeczeństwa – jako przebudowy współczesnej ponowożytnych społeczeństw –
sprowadza się w ostateczności do powielenia od samych podstaw tego mechanizmu, jaki jest bądź jaki był udziałem europejskich wspólnot etnicznych i innych.
Czy więc koniecznie należy wystawiać się na ryzyko niepowodzenia w realizacji
projektu?
Chcielibyśmy w tym miejscu przywołać jeden ze znakomitych tekstów, jakie
są udziałem polskiej kultury intelektualnej, aby w pewnym sensie potwierdzić
i uzasadnić wszystko, co podnieśliśmy powyżej.
Wyobraźmy sobie bowiem, żeby z tego świata nagle znikły wszystkie dzieła sztuki,
wszystkie teorie naukowe i filozoficzne, wszystkie państwa, instytucje publiczne i prywatne itd. i że zarazem nie moglibyśmy się w żaden sposób dowiedzieć o tym, co było
niegdyś w naszym własnym życiu i w życiu pokoleń i narodów, które już przeszło. Czy
to, co by pozostało, byłoby dla nas istotnie tym światem, w którym faktycznie żyjemy?
Czy nie byłoby czymś niesłychanie uboższym i innym? I czy my sami nie musielibyśmy
się zmienić, ba – wynaturzyć w pewnym stopniu, żeby w tym zubożonym świecie móc
żyć [...]? Czy długi szereg naszych dotychczasowych sposobów zachowania się i czynności nie stałby się od razu zupełnie bez sensu, czymś całkiem niecelowym i niepotrzebnym, a zarazem czymś zupełnie niezrozumiałym? [...] Od dziś nie prowadzilibyśmy sporów o kierunki i wartości literackie, nie spędzalibyśmy dziesiątków nieraz lat życia na
42

„Ale naród to zjawisko nie tyle biologiczne, co historyczne i kulturowe. Należy więc, zgodnie
z prawem ciążenia, ustawić piramidę wierzchołkiem do góry. Mamy za sobą 30 historycznych
pokoleń, z którymi jesteśmy powiązani niteczkami krwi gubiącymi się w plątaninie narodowej
darni i nie mającymi istotnego znaczenia. Jesteśmy natomiast rzeczywistymi spadkobiercami
tych 30 pokoleń. Nasi przodkowie, nie w biologicznym, lecz w historycznym i kulturowym
sensie, to nasi poprzednicy. W przeciwieństwie do biologicznego grzyba, ilość tych przodków
i spadkodawców jest tym większa, im ich pokolenia są nam bliższe. Wypływa to nie tylko
z rozrastania się liczebności narodu od około miliona w X wieku do 30 milionów w XX stuleciu. Z upływem czasu szybszy niż wzrost demograficzny jest wzrost cywilizacyjny i kulturalny,
zwiększa się rozmiar osiągnięć i aktualność spuścizny” (E.M. Rostworowski, Popioły i korzenie, Kraków 1985, s. 13).
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dokonywaniu żmudnych i subtelnych eksperymentów fizykalnych i innych, nie walczylibyśmy o tzw. idee, a więc o prawdziwe lub fałszywe teorie naukowe lub filozoficzne,
o słuszne lub niesłuszne normy etyczne lub prawne, nie walczylibyśmy o taki lub inny
ustrój społeczny lub państwowy, nie oddawalibyśmy naszych najlepszych sił za dobro
i honor państwa, którego jesteśmy obywatelami, nie dostosowywalibyśmy naszego postępowania do tradycji i zamierzeń naszych przodków [...] Nie czynilibyśmy tego
wszystkiego, co tak rozstrzygającą rolę gra w naszym życiu, bo w zasięgu naszego doświadczenia nie byłoby – w myśl założenia – tych wszystkich przedmiotów, ku którym
czynności nasze mogłyby się zwracać. Znikłyby one wszystkie z naszego widnokręgu
[...] I jakżeż inne – czy w ogóle ludzkie? – byłoby wówczas nasze życie. Może by nawet
nam się dobrze powodziło, może mielibyśmy co jeść i w co się odziać, i w czym mieszkać, może mielibyśmy wygodniejsze koleje i szybsze aeroplany, niż dotychczas [...], ale
czy moglibyśmy wówczas jeszcze żyć jak ludzie? Czy sama obfitość jadła, zmysłowej
rozkoszy i wygody zdołałaby nas na tyle przywiązać do życia, iżby się opłaciło nam znosić trudy, niebezpieczeństwa i cierpienia?43

Należy dopowiedzieć, że w przypisie do powyższego tekstu R. Ingarden zaznaczył:
Pisałem te słowa na parę lat przed wojną. [...] Gdy tylko umilkły w Polsce armaty r. 1939,
Niemcy rzucili się do niszczenia tego wszystkiego, co stanowiło nasz dorobek kulturalny,
starali się też uniemożliwić nam wszelkie obcowanie z nim i wszelką wytwórczość dzieł
kulturalnych. Wiedzieli, że istnienie tego świata stanowi o naszym istnieniu jako odrębnego narodu. A my woleliśmy się narażać na więzienie i prześladowanie, niż zgodzić się
na życie nieproduktywne, nieludzkie44.

Stawiając pytanie o rolę i miejsce Polski we wspólnocie państw członkowskich UE, w rzeczowym stawianiu kwestii domu rodzinnego jako jedynego remedium na potrzebę otwartości wobec kultur świata, czyż można zatem zapoznać prawdę, że wychowanie nowego pokolenia nie może nie uwzględniać indywidualnych właściwości każdej wspólnoty etnicznej, każdego narodu lub każdej społeczności państwowej? Czyż, pytając o koncepcję wychowawczą i metodę kształtowania umysłu młodych pokoleń przez wiedzę na wyróżnianych etapach poziomów edukacyjnych, nie sposób najpierw nie rozpoznać człowieczego
materiału, z którego wypadnie w danym środowisku społecznym budować charaktery i osobowości poszczególnych członków wzrastającego pokolenia młodych w określonej wspólnocie ludzkiej?
Niewątpliwie, rozpoznanie, iż podłożem charakteru narodowego pozostaje
temperament narodowy, stanowi pewne założenie, którego źródło jesteśmy nawet w stanie wskazać w dziewiętnastowiecznej Herderowej idei tożsamości narodów i ich relacyjnego kształtowania się w dziejach. Jednak zapoznawanie takiegoż faktu odmienności wspólnot etnicznych bądź relatywizowanie jego
wpływu na kształt materii społecznej określonej społeczności państwowej pozo43

44

R. Ingarden, Człowiek i jego rzeczywistość, [w:] tegoż, Książeczka o człowieku, Kraków 1972,
s. 32–34.
Tamże, s. 34.
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staje w jeszcze większym stopniu założeniem45 – na domiar założeniem ideologizującym. Bowiem, dlaczego jedne narody miałyby pozostawać skazane na zatracanie swego rozpoznawalnego charakteru, a inne miałyby korzystać ze szczególnych względów, przywilejów?
Pozostaje zupełnie zrozumiałe, że w dobie wydarzającej się integracji europejskiej i stymulowanej przez państwa unijne polityki integracyjnej46 nie sposób
pomijać kwestii kształtu koncepcji edukacyjno-pedagogicznych, które sprawiałyby jakościowo moralnie bardziej dojrzałą i odpowiedzialną (relacyjną społecznie) otwartość na inne społeczności europejskie w nowo kształtowanych młodych pokoleniach Europejczyków. Ale, czy słuszne jest wciąż sądzić i domniemywać47, iż takichże postaw należałoby uczyć wyłącznie społeczności środkowo- i wschodnioeuropejskie, przyzwyczajonych przecież do wieloetnicznego
społecznego współżycia i funkcjonowania ich społeczeństw w dziejowej przeszłości?48
Jako zakończenie chcielibyśmy przywołać sytuację, jaką można zaobserwować dość obficie we współczesności europejskiej – z jednej strony, zamkniętych
ludzi sukcesu, a także wszystkich Europejczyków cywilizacji dobrobytu,
i z drugiej strony, otwartych nie tylko na naturalny kontakt, ale także na żywy
dialog wszystkich zamieszkujących kraje, które zostały doświadczone tragicznym losem ideologicznej przebudowy swych społeczeństw i terytorialności
(w uproszczeniu) z powodu swej wieloetniczności i wielokulturowości. Na pewno dobrobyt cywilizacyjny nie przyczynia się do wykształcania postaw kulturowej otwartości; ale także nie jest zdolny przyczynić się do kształtowania takichże postaw zadekretowany ideologiczną wykonalnością projekt społeczeństwa
multikulturowego. Zdolność wykształcania postaw kulturowej otwartości pozostaje wyłącznie tradycyjnej komórce każdej wspólnoty ludzkiej – rodzinie, domowi rodzinnemu.
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Przywołujemy w tym miejscu wybitnego przedstawiciela i jednocześnie krytyka oświecenia –
J.G. Herdera (1744–1803) i jego ważny naukowy przyczynek w filozofii historii – przedstawienie historii jako historii narodów, które uznawał za obdarzone „duszą”. W konsekwencji
przyznał poszczególnym narodom niepowtarzalne indywidualności – tożsamości, wynikające
z odrębności historycznie zakorzenionych kultur, a zwłaszcza języków, stanowiących świadectwo swoistych doświadczeń zbiorowych.
Wydaje się, że należałoby uwydatniać solidarnościowy charakter tych działań. Chodziłoby zatem o solidarnościową politykę integracyjną.
Dopowiedzmy, powyższa kwestia wydaje się pozostawać udziałem zachodnioeuropejskich establishmentów polityczno-gospodarczych. Zdają się one nie rozróżniać bogatego i odmiennego
dziedzictwa społeczeństw środkowo- i wschodnioeuropejskich od moralnej nijakości i nieraz
braku odpowiednich kompetencji większości ich elit politycznych, które uzyskały dostęp do
władzy ustawodawczo-wykonawczej, administracyjnej itd. (w uproszczeniu).
Można by retorycznie podnieść – czy taka postawa mentalna establishmentów europejskiego
Zachodu nie zdradza przypadkiem odmiennego ideologicznie planu ze strony cywilizacyjnego
centrum w stosunku do krajów jego obrzeża? Czy już na tym etapie nie należałoby odpowiedzialnie reagować – w środowiskach politycznych, naukowych, kościelnych itd.?
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Summary
Nurturing role of a family home seen as communion –
a remedy for the need of openness towards the world of cultures
in the era of globalisation
Considering: (1) the necessary references to the present time, which is defined as postmodernism, (2) the question of to what extent the parallel degradation or devaluation of the Western world takes place and of constructing or reconstructing of societies according to the vision of the ideal created by the
French thinkers of the Age of Enlightenment, as well as (3) the issues concerning culture and the continental „worlds” – the cradle of culture and religion, the
Author conducts a study of the nurturing role of the family home and the importance of bonds existing within families understood as the only opportunity to
create the attitude of opennes within the European community towards the world
outside of the religious and civilisational cultures of Europe.

PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
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Russian media at the political crossroads:
Why do they not stimulate democracy?
Introduction
Mass media in any society are closely connected with its political reality. It
becomes true due to the socially determined activity of the media themselves
linked contextually with the political background of society; otherwise they run
the risk of never being properly understood by the people. Politics seems to be
the algorithm of media comprehension and development following the fact that
journalists visualize political facts providing the picture of the day with specific
images. Therefore, to a great extent, in order to see how information circulates in
the contemporary world it is worth observing the modern political evolution of
a country. This information helps to understand main media trends.
The political situation evolving in Russia over the last few decades clearly
confirms these observations. Initial democratic priorities laid down in the media
content at the dawn of perestroika and glasnost in the late 1980s became a myth
having nothing in common with permanent declarations by the Russian political
leadership on supporting media freedoms. The last two words have long ago become a pivotal argument in public talks and interviews of the Russian political
beau monde. The reality however seems to be different. It makes future development of the Russian media and a standard of public informing as very specific. What basic tendencies are inherent to the contemporary Russian media since
Vladimir Putin inherited power from Boris Yeltsin and became the new Russian
President in 2000? Why did the last decade turn out to be especially ominous to
civic orientations of Russian society? These questions are of importance to understand what political background affects the media here and to what extent it
lessens their democratic priorities.
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1. Politics and media under Putin and Medvedev: A brief review
Two tenures of the Putin’s presidency (2000–2008) were noted by obvious
political changes in the political sphere following the entire transformation of the
country. According to the Presidential decree signed in 2001 eight Federal
okrugs were established, and this enabled to centralize the governmental system
to being totally dependent on the elaborated political hierarchy. In addition, the
electoral system was subjected to numerous and consistent changes. Presently,
elections of deputies on each level take place only according to party’s lists, and
the governors are being scrupulously nominated by the Russian President in person, which also made all organs of power being totally responsible to him and
his administration. Most high level positions in Russia have been taken over by
the representatives of the “United Russia” Party an establishment of which was
initiated by the former President Putin himself, and the Party itself under him
has become “the state within the state” accumulating mainly officials but not average people. It is enough to look through CVs of those who are present in the
party conferences so that one could understand this situation. Possessing enormous financial resources this political party can easily undermine any opposition
in Parliamentary elections, which was true in the 2000s. Among the key factors
which predetermined this situation were neither real achievements in the economy and in social life but money and powerful level of propaganda developed by
the Kremlin. In these conditions politics seems to have been represented as
a great advantage of the Presidential standard of management. Last but not least,
a great success in voting was achieved due to obvious sympathies of main television channels and most of the print media which explicitly favored the leading
political party “United Russia”. Meanwhile, the Central Election Committee preferred to ignore the fact of this unfair political dominance.
The political power’s activities in Russia initiated by the Kremlin have defined the trends of the above political development. Putin and his surrounding
entourage have managed to strengthen control in different spheres, including
media, and simultaneously to seriously diminish the discursive background on
the most important issues of the day. Russian society being exhausted of the
permanent political and economic turmoil over the Yeltsin’s years, had accepted
this scenario and easily refused, to a large extent, from spiritual advantages
shaped as early as the years of Gorbachev’s perestroika. The same happens to
every beggar who easily forgets about civic priorities by thinking only about
a piece of bread.
During the Putin’s two tenures the field of civic activity of the Russian population has been seriously diminished. It is worth remembering that it was the
Russian media, which had made an obvious contribution to this process. If under
Yeltsin the media were frequently criticizing him and his team, then under Putin
the situation became totally different. The initial media eagerness to enlargement
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of plurality in the society has dramatically changed to a totally different approach which questions the very background of democratic transformation laid
down under Gorbachev and Yeltsin. The Russian media are losing now their
previous incentives which seemed to have been durable and indisputable. One of
them is the press freedom which seems to be limited nowadays with many obstacles initiated by the existing political powers.
This freedom as it is going to be confirmed below is no longer considered to
be a priority for Russian society despite the fact that the government keeps saying it
is and assuring people that there is no more important asset then building new
democratic principles of the media existence. Under Russian Presidents Putin
and then Medvedev the situation with the press freedom is gradually switching
back to the old standards setting up tough barriers for the media to interfere in
real politics. Despite the fact that in the 2000s Russia is still being labeled by
world experts as a state in a transition form1, the latter seems to be pushing to
numerous non-democratic forms of management and to the previous (Soviet)
conspiratorial level of informing.
It is worth referring to some very demonstrative facts. In his first Yearly
Message to Federal Assembly of the Russian Federation (2000) Putin, a newly
elected President, stressed that “in shaping a civil society a significant role is
played by the mass media”. Besides, Putin also claimed that “journalistic freedom has transformed itself into a tidbit for politicians and financing groups, and
has become a convenient instrument of inter-clan fight”, and that this situation
has to be stopped2. However, defending the media from private intrusions Putin
very quickly became enthusiastic to put them under control from the political
power and his office in particular.
Yet, during the following years President Putin and his cabinet have successfully put in practice a full-scale program of developing the media to political
servicing and governmental regulation. As early as 1999, as Prime-Minister,
Putin established a Russian Information Center headed by a professional imagemaker Mikhail Margelov to handle news-releases about the anti-terrorist operation in Chechnya. It was made in order to feedback a public support for the ongoing military campaign. However all the information distributed by the Center
was obviously one sided. The main obligation for Margelov and his subordinates
was to issue, according to Belin, “timely releases with a coherent message as
well as gruesome videos of Chechen captors torturing and killing Russian sol1

2

See: R. Sakwa, Putin: New Choice, London and New York 2004; A. Heusala, The Transition of
Local Administration Culture in Russia, Helsinki 2005; A. Vernikov, Russia’s Banking Sector
Transition. Where to?, “BOFIT Discussion Papers”, Institute for Economics in Transition,
2007, No 5; M. Myant, J. Drahokoupil, Transition Economies: Political Economy in Russia,
Eastern Europe, and Central Asia, Hoboken, New Jersey 2010.
“Vestnik Moscovskogo Universiteta” [“Bulletin of Moscow Univ.”] 2001, Ser. 10: Zhurnalistika, No 1, p. 47.
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diers during the first war, from 1994 to 1996” Yet the Center permanently followed the line of secrecy and ignored different information applying to atrocities
committed by the Russian army. Official spokesmen also regularly instructed
journalists about the language to be used and downplayed Russian military losses. They also denied news about civilian casualties3.
The Information Center was fulfilling PR work instead of providing nonpartisan facts about the conflict. In terms of the then military conflict it was almost impossible for journalists to get objective information about what was going on in Chechnya. To some extent, the Center’s activity was similar to that initiated by APN (Novosti Press Agency), which was created in 1961 to supply the
world with information about the Soviet Union and to fulfill the role of an “unofficial” press agency without direct governmental connections4. It is taken for
granted that the APN work as well as later activity of its analogue, Russian Information Center, was fully controlled by the authorities following an extremely
positive content telling about advantages of the Soviet system in different
spheres of life.
Having taken the presidency, Putin also immediately stepped forward with
the Information Security Doctrine which was approved by Russian Security
Council in June 2000 and signed by Putin himself three months later5. Even
a streamlined observation of the document leaves no doubts about its legal basis
as somewhat repressive towards the media. According to Andrei Richter, despite
many issues being raised in the Doctrine – from the development of national telecommunication market to questions of intellectual property – its pivotal goal
was to establish a legal governmental control over the flow of information6. It is
easily being confirmed through the linguistic structure of the Doctrine’s text using such phrases as “maintaining accord in society” and ensuring “political, economic and social stability” and inadmissibility for an individual to have an assess to information “against the interests of society”. The Doctrine also pointed
out the destabilizing potential of “irresponsible” news reporting and discouraged
the media from circulating “false information”. In order to confirm this in practice Putin signed a law enabling the Media Ministry of the Russian Federation to
control the allocation of federal subsidies to local print media7. This made possible to hold newspapers on a small leash in far-reaching perspective. In addition,
3

4

5
6

7

L. Belin, Politics and Mass Media Under Putin, pp. 133–152, [in:] C. Ross (ed.), Russian Politics Under Putin, Manchester – New York 2004, p. 134.
J. Turpin, Reinventing the Soviet Self: Media and Social change in the Former Soviet Union,
Westport 1995, p. 20.
Link to the doctrine on: http://www.agentura.ru/library/doctrina.
A. Richter, Media Regulation: Foundation Laid for Free Speech, pp. 115–154, [in:] K. Nordenstreng, E. Vartanova and J. Zassoursky (eds.), Russian Media Challenge, Helsinki 2002,
p. 124–125.
L. Belin, op. cit., p. 137.
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Russian President obliged his envoys in okrugs to control media activity in terms
of holding regular sessions on information issues.
In his public speeches Putin insisted many times on building a single information space which would unite the country. The same idea was diligently repeated by the then Media Minister Mikhail Lesin at the Press Day congratulation
ceremony in January 2004. Construing the perspective for journalists in Russia
he stressed that the importance of their work is determined not only by their ability to communicate objective information as such. “We are building a single information space and are uniting the country”, Lesin added8. It is still not very
clear what legislative priorities and real contours were predetermined for this
space since practice seems to have been much more uncertain then the document
itself. Yet, the perspectives for the doctrine were roughly defined: to secure information coming out from editorial staff and to guarantee that the state interests
were not going to be trespassed or openly criticized.
Following this, the 2000s were labeled as more tightening of the media freedom which overwhelmingly contrasted to the Gorbachev’s and the early Yeltsin
years. Although Putin never openly proclaimed attacks against the press freedom, he has been constantly supervising media contents. It was if not him but
his entourage which became to control strictly the content of the leading information programme “Vremya” (“Time”) appearing in the prime time on the First
Channel. Under Putin all television debates on the most important political and
social issues to TV channels which were actively broadcast under Yeltsin, have
left in a non-existence. Since the mid 2000s it became impossible to imagine that
during transfers on federal TV channels random phone calls from viewers could
be distributed. All plots are coordinated and mounted in advance to relieve the
politicians from any random accidents. During the Medvedev’s Presidential tenure no changes occurred in this regard. The leading TV channels as a whole remained a stronghold of official propaganda without any tendency to bring in
them an element of discursiveness. True, President Medvedev is the active supporter of Internet. He conducts his own blog and communicates with other Internet users. He also admits his readiness to answer questions of people. However
Medvedev’s adherence to modern technological means of distribution and information delivery doesn’t change existing tendencies in the field of massmedia. As before, politically oriented mass-media are strictly being regulated
“from above”.
Many academics analyzing the state of the Russian media before Putin,
treated it much more optimistically. For example, Bazyler from Harvard Russian
Research Center wrote in the mid-1990s that the Russian media showed their
energy and eagerness to fulfill their duties even in periods of crisis and “despite
8

G. Simons, The Cost of Freedom: Economic Viability and Editorial Freedom in the Russian
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government harassment, they will not kowtow to the government”9. Since the
2000s those pretty positive conclusions seem to have lost their significance and
been replaced with more pessimistic evaluations. According to some academics,
most Russian media have not only approached the government, but easily have
put themselves under the power control which recreates certain analogies between the Soviet past and the present political situation10. The time of brevity for
most media seems to have gone, and they have lost their even conditionally independent position in evaluation of political facts which is visualized more obviously below.
Patronized by the power, the media turned out to be stately oriented and
much less critical towards problematic realities of life. It concerns a number of
so-called positive materials which has been hugely increased over the last decade compared to the Yeltsin’s years. This situation does remind the relationship
between the power and the media being brought into existence under the Soviets.
The “administrative resource” is being actively used to bridle the media making
them fully obedient to orders from the authorities. The practice of the “telephone
right” which got blossomed in the Soviet period and got slightly deafened in the
1990s, started flourishing again. Officials, especially in the province, are very
eager to give rigid instructions for editors of local media about what is worthy of
informing and what is not. Holding seminars with journalists of print media the
author personally heard these admittances many times. It goes without saying
that this situation actively undermines independence of the press.
In terms of confirming the above idea, it is worth calling pivotal tendencies
occurring within this landscape and defining the standard of journalistic informing. This, in turn, has resulted in an overwhelming “cuddling” between the media and politics. These tendencies have also put on the agenda the provocative
question to what extent the Russian media seem to be independent from current
politics evolved in the country and how it affects the present political situation in
Russia affects the media content.

2. Less tycoons, less pluralism
The first tendency to be mentioned can be called as an ongoing concentration of media capital to please the interests of the state power.
The process of media concentration became evident as early as in the first
half of the 1990s when the media started concentrating as a property of individuals and industrial conglomerates. Media groups headed by Berezovsky, Gusin9
10

M. Bazyler, Book Review, p. 491, “Slavic Review” 1994, Vol. 54: 2, p. 490–491.
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sky, Potanin and some other proprietors had got an intensive development. In the
meantime, despite a similar process of accumulating capital they were actively
competing with each other by suggesting different interpretations. If the Second
Channel (RTR) was a rigid adherent of the Kremlin, then the TV-channel NTV
time by time took a different position about ongoing events. This confirms swaying
loyalties of the media belonging to different Russian tycoons.
Under Putin, the situation has radically changed. All television channels began to interpret politics from the same viewpoint. Already during Putin’s first
tenure (2000–2004) the power significantly narrowed the freedom of expression
due to its active involvement into the media business. The most painful this situation occurred for the Media Most group which, in fact, ceased its existence.
Under different prepositions including untimely payment of debts, its channel
NTV moved to the property of the state owned company Gazprom. Correspondingly, NTV’s information content entirely changed, too and became supportive
of the state power.
During the second Presidential tenure (2004–2008) Putin’s administration
vigorously initiated the sale of the last mass media keeping an independent position from the power. The newspaper Novie Izvestia being the last of the Magicians in the field of the economically independent press and suffered the same
fate as those before it. After the move of one more newspaper, Kommersant,
owned by the late entrepreneur Badri Patakartsishvili into the property of Gazprom, the media market freed itself from the people knowing on which side their
bread is buttered and also from “fugitive oligarchs”11.
Under President Medvedev the existing situation remained firm. Almost all
media capital now is owned by the people being close to the Kremlin. Among
them is Vladimir Potanin running the Publishing House “Profmedia” with the
newspapers Komsomolskaya Pravda and Sovetskiy sport along with 6 radio stations and TV channel 2x2. Another tycoon Alisher Usmanov owns the Publishing House “Kommersant” with the newspaper Kommersant and some influential
magazines such as Den’gi and Vlast. In turn, Vladimir Evtushenkov is a proprietor of the newspapers Vechernyaya Moskva and Kultura as well as St. Petersburg’s Smena. Media holding Gazprom regulates the policy of such magazines
as Itogi and Karavan istorii along with TV channels NTV, TNT and Prometei
AST. It does not means that Russian tycoons control every single word in the
field of politics but they jealously safeguard priorities of the current powers. Recently Usmanov has vigorously fired Maxim Kovalsky, the editor-in-staff of the
magazine Kommersant-Vlast, a very good magazine, for putting in one of its issues of a snapshot of an election bulletin crossed with rude words applied personally to Russian Prime-Minister Putin12. It is obvious that Usmanov has been
11
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extremely disturbed by the information that could seriously worsen its reputation
in a big-time politics and do damage to its economic interests. It is also clear that
this situation became indicative for other media of the country. Editors and journalists hardly begin to push luck for the sake of realization of the journalistic
ambitions by knowing that it is unsafe for their professional career.
True, the Russian media market has some exceptions. Thanks to their financial independence the newspapers Sovershnno secretno and Ekonomicheskaya
gazeta, to some extent, seem to be standing distantly from the “general state
line”. In addition, some glamour entertaining journals released by foreign investors as Finnish “Sanima WSOY” and German “Hubert Burda Media” seem to be
independent from the Russian state’s intrusion. However, a number of media
able to promote such politics is very insignificant against a background of many
more media favoring the Presidential power. As for broadcasting, the only radio
station submitting a variety of opinions is Echo Moskvi, which is totally insufficient for shaping pluralistic consciousness of the audience.
Concentration of mass-media in hands of the proprietors defending, in essence, narrow political interests, leads to pluralism restriction at discussion of
key questions of day. Besides, in this case narrowing of the most political agenda is inevitable, as it occurs in modern Russia. The current situation inevitably
pushes out from the information space discussions about alternative approaches
to politics and economics. Although there exists no direct dependence between
the level of pluralism and rates of social and economic development of a society,
it is worth recognizing that the majority of countries having modern infrastructure protect media pluralism and safeguard rights of journalists to express individual viewpoints on the most pivotal issues. During the last years Russia has
managed to inherit neither the first, nor the second. The modernization politics
proclaimed by Russian President and its entourage in all spheres of life did not
still become a reality. On all basic economic indicators Russia has not come
nearer to corresponding indicators of the most developed countries of the
world13. It could be media pushing alternative ideas ahead but, in fact, they do
not seem to be actively involved in these discussions. This seriously undermines
democratic orientations of the media as a public institution.

13
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3. Non-objectivity as a principal trend of the Russian media
During the media concentration controlled by the Russian political hierarchy
there is one more tendency that takes place: political partisanship of media information which is leading to the loss of its objectivity.
In current terms under which a number of proprietors have been lessening,
the media themselves, as has been said, become highly affiliated with the power
interests. Consequently, a lack of pluralism has been felt over the last years more
acutely. This resulted in decreasing the discursive field and taking the audience
away from elaboration of its views. It became particularly true during the media
involvement in serious political conflicts. The unified position showed up by the
power and media proprietors have led to narrowly expressed interests displayed
by editorial staffs. This situation has taken place as early as the 1990s when the
media was covering the first and second Chechen campaigns. Instead of a deep
observation of these conflicts, all the media openly took the governmental position. In the Putin years this situation was redoubled, which was clearly discovered on the example of media coverage of two incidents: the Kursk submarine
in 2000 and the hostage drama in Moscow’s Dubrovka theatre during the musical “Nord-Ost” in 2002.
While the Kursk submarine sank, Russian journalists except those working
for RTR TV-channel were cut off from any information about the accident. Oleg
Dobrodeev, formerly of the opposition channel NTV and later employed by
RTR as the manager of news production, came to be placed in personal charge
of editing all material on the Kursk, and proved to be very adept at this new task.
Information being received consisted of occasional briefings, which were contradictory and not very detailed. The Russian navy press center was lying and
creating false hopes that nothing horrible had happened onboard the Kursk. It
even assured that most of the team were still alive and claimed that the navy
headquarters and the submarine were in permanent touch. It became clear very
quickly that official information is very far from being objective. In order to collect data following a burning desire of the society to know truth, some editorial
staff resorted to illegal activities. A nation-wide Komsomolskaya Pravda had
published the names of the submarine crew only after bribing a naval officer
with 18 000 roubles (US$ 650) for the list14.
A similar situation of hiding information from journalists occurred during
the Dubrovka theatre siege, which was taken by the Chechens for three October
days in 2002. True, this time the crisis, which was more accessible for the media, and all Moscow TV channels were running live reports from the place that
14
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made the media image different to the case of Kursk incident. However, at the
same time there has been much evidence that the powers were still very active in
controlling the journalistic standards. During the second day of the siege, the
government established a system of rules for journalists since all the information
was being supplied from the crisis center organized by the powers. Media managers were called to provide recommendations what accentuation has to be made
in reportages. Some deputies of the State Duma even called for a ban regarding
this information, but the motion failed to get enough support in the Duma’s
Lower Chamber. In the meantime, Media Ministry was actively rebuking Ekho
Moskvy radio, Rossiiskaya gazeta and some others for “improper commenting”
on the Dubrovka case15.
There is nothing wrong about the limitation of information imposed by governments during crisis situations. Meanwhile, it mostly concerns military situations when the appearance of journalists in the front line of the conflict may
cause the problems for themselves and the authorities. Those taking place with
Kursk submarine and in Dubrovka had nothing similar to it. Safety of journalists
was not at all an issue for the authorities. The latter were much more worried
about keeping their likely non-professional management undisputed. Instead of
open observations of their own politics during both crises the Russian power
seems to see more reasonable for constant calls to newsmen not to pump up the
problems. As early as November 2002 Presidential Aide Sergei Yastrzhmbsky
insisted on following an unwritten code of conduct for reporting in crisis situations16. This code of behavior declared by Yastrzhembsky, hasn’t been introduced in practice of mass-media. However, aspiration of presidential administration to carry out additional control over behavior of journalists, has confirmed
presence of authoritative tendencies in Russian politics.
The impact of the powers has become just one side of pressure on journalists
in the 2000s. Another one is the odious position of newsmen themselves. Some
of them have immediately realized that the best way to achievement of own
well-being is keeping their promises to be obedient to the powers and trying not
to violate the “unwritten” rules. For example, Oleg Dobrodeev, appointed by
Putin as a new head of RTR (Channel 2) immediately proved to be loyal to presidency. It was proved through numerous reportages about the tragedy of the
Kursk submarine and the second Chechen war. Dobrodeev also ensured at the
very beginning that he would took responsibility for editing all the stuff which
proved to be “politically incorrect” for Putin and his government17.
The media have also cut off the audience from any information during the
hostage seizure by terrorists at the school in Beslan in September 2004. The
15
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power, in fact, was unable to take lessons from the previous tragedies. Russian
society again was unaware of a number of sacrifices and of political and military
errors made by those who have been instructed to develop an operation for rescuing the hostages. The hostages of the situation became not only the relatives of
those killed being unable to find out truth from officials but all Russians removed from comprehensive information.
A lack of objective information in the 2000s showed itself not only in the
tense political moments but on a daily basis. It became possible due to media
remoteness from the people and the eagerness of the former to limit the press
from any critical judgments on modern Russian politics. If the Yeltsin’s period
the media initiated acute debates on the most pivotal issues, then in the 2000s
they became much less frequent. There is more often a different kind of broadcasting: the viewers seem to be present at studios but their mission turns out to
be sticking to passive involvement in the debates, without an opportunity to actively participate in them. This is decreasing the significance of the media as
a public institution leveling them to one-sided sources of information transmission. A similar position of all national TV-channels is currently seen in news
plots. Viewpoints of legislative and executive powers on the main political issues are submitted as the only correct account. Representatives of different political parties and social organizations getting a word on the air very rarely undertake criticism the decisions adopted by the power. This creates a simplified picture of everyday life removed from conflicts and contradictions.
Suggesting the problems of the Kremlin life, Russian journalists presently
step forward mostly as information providers of power holders but not of actual
problems. This coverage of reality does not facilitate to shaping civic consciousness and strengthening of public trust to the media. It can be easily seen on almost all federal TV-channels strictly controlling their informational content favoring exiting political priorities of the Presidential office. Of about 20 plots
shown in an average TV news release three quarters of them necessarily look
positive about the current political course in the country. Simultaneously, any
criticism towards the Presidential power in Russia is rigidly dosed out. The highlevel political persons are never exposed to criticism which starts reminding the
time of “the developed socialism”. Simultaneously, speeches of the President
and the Prime Minister of Russia are very often being reproduced in detail irrespectively of the content they discuss. Television as the most powerful source of
information tends to create the images of Medvedev and Putin, the current political leaders of Russia, as being most sophisticated and informed about every single detail of their branch of national household. The reality seems to be totally
different. These plots are often treated in public consciousness as fakes because
many decisions taken by the leaders subsequently turn out to be unfulfilled.
This happened, for instance, a few years ago to four national projects which
had been put forward to realization by Presidential administration. They con-
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cerned public health service, education, housing construction and agriculture.
Mass media informed on grandiose plans of transformation of these branches.
However from the very beginning it was not clear how much money is going to
be accumulated for fulfilling these projects and who bears personal responsibility for them. After a couple of years media attention to these projects has almost
gone, because it was obvious that the Kremlin was unable to carry out its plans.
The big words, pronounced publicly, have been safely forgotten. It is also possible to remember one more situation connected with reorganization of the Russian police. In 2011 President Medvedev repeatedly passed an opinion that the
proclaimed measures were well-planned. Simultaneously, most Russian media
remained non-critical to his words. They were incapable to estimate objectively
a current situation and treated power statements mainly as the blessing for a society.
Such unconceivable position of mass media, conciliatory with politics of the
ruling power, can not cause approval by most Russians. As numerous opinion
polls show, public trust to journalism in Russia continues to decrease due to nonobjectivity of the latter18.

4. Media technologies vs. journalism
In the contemporary conditions a third tendency encompasses the entire information space: vigorous intrusion of image-making and PR technologies into
the media content which undermine media creativity and, consequently, journalistic frameworks.
Using these technologies became possible following the political dependence of many media on the ruling power. In addition, a lack of ethics within the
relationship between the media and private capital, and frequent ignoring of
Russian media legislation that prohibits an intrusion by the media founders into
editorial politics certainly strengthen the development of these technologies. In
fact, the media in all levels seem to be the source of partisan information. “Ordered” media materials are being circulated everywhere. Outwardly they appear
18

Otnoshenie k SMI u rossiyan stanovitsya vsjo bole negativnim [The relation of Russians to
mass-media becomes more and more negative], http://gtmarket.ru/news/media-advertisingmarketing/2007/10/18/1401, 18.10.2007.
Vsemirniy opros ob otnoshenii ljudei k SMI I svobode pokazal, chto Rossiya blizhe vsego
k Iranu [The world poll about the relation of people to mass-media and freedom has shown that
Russia is the closest to Iran], 03.06.2008, http://www.gipp.ru/viewer.php?id=23002; Rossijane
ne doveryajut informatsii po povodu krizisa [Russians don’t trust the information concerning
crisis], http://www.acg.ru/russian/rossijane_ne_doverjajut_informacii_smi_po_povodu_krizisa,
14.01.2009.
Bol’shinstvo rossiyan smotrit teledebati radi razlecheniya [The majority of Russians looks television debates for the sake of entertainment], http://www.lenizdat.ru/a0/ru/pm1/c-11006050.html, 10.11.2011.
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as pure journalistic work but in fact have nothing common with it. Reality turns
out to be thoroughly misconstrued.
It becomes an even more significant fact during election campaigns when the
audience seems to be affected by an unstoppable alleluia favoring some candidates and the ethically unrestrained critique towards the opposition. The current
Russian media still seem to be a source of discrimination and deceit for achieving extremely narrow political purposes. At present the situation provides the
audience with manipulative methods, and most media themselves shape irrational observations of politics affecting the entire situation in the country. It is worth
saying that on most pivotal political issues the leading figures of current Russian
politics such as President Medvedev and Prime-Minister Putin remain outside
serious media criticism although corruption and low living standards remain the
most visible problems in everyday life of Russians.
Simultaneously, prevalent evaluative and populist linguistics in image texts
is leading to the loss of traditional ethics and nihilism, and following it, to destabilization of social relations. The political elite in Russia seems to believe in
such influence on public opinion. However, supporting the “war of compromises”
it destroys the perception of Russians that the media can be an objective source of
information which does not facilitates to steady the legitimacy of the elite19.
The above picture could be easily noticed during the election campaign to
the State Duma taking place in December of 2007. Sympathies of all television
channels and most of the print media explicitly favored the leading party “United Russia” which received disproportionate coverage in the media, between it
and competing political parties. This situation was taken for granted by the power and media proprietors: both sides were deriving political profit from it. The
media stopped transferring trustworthy information and lost real contacts with
the public which was feeling superfluous during such media development. There
is no media self-regulation creating the norms of professionalism, remarks
J. Zassoursky, professor of Moscow State University, and the professional conscience of journalists did not rise to the level of the most common and most important human values20.
A similar situation occurred prior to the last elections to the State Duma in
December of 2011. A basic information trend was concentrated around “Edinaya
Rossiaya” (“United Russia”), existing as the main political party, and only to
some extent touched its formal political rivals such as “Spravedlivaya Rossiya”
(“Fair Russia”), the Communist Party and Liberal Democrats headed by
V. Zhirinovsky. As for “Patrioti Rossii” (“The patriots of Russia”) and “Pravoye
19

20

A. Shvidunova, SMI kak sub’ekt politichaskogo protsessa i instrument politicheskikh tekhnologii [Mass media as a subject of the political process and the instrument of political technologies], http://www.pressclub.host.ru/techn_13htm.
J. Zassoursky, Iskyusheniye svobodoi. Rossiiskaya zhurnalistika: 1990–2004, p. 30 [Seduction
by freedom. Russian journalism: 1990–2004], Moscow 2004.
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delo” (“A just cause”) which have also been formally registered for the elections, they received a very random coverage on Russian television as the most
powerful source of information. The Russian population was unable to form
a certain opinion about their activities which was later resulted in minimal voting for them. In addition, any critics towards the ruling party coming from opposition forces was silenced by main Russian media, only except for the most liberal “Ekho Moskvi” (“The echo of Moscow”).
Thereby, the objectivity of political information was called into question
which had affected the final results of the election campaign. It is questionable,
at least, to claim that there exists a universal dependency between information
trends and political priorities. The population quite often opposes the “forced”
information which takes place in mass media. Yet Russia seems to be an exception. The population here still trusts a printed word, especially in a situation
when opposition voices are entirely silenced.
Regarding media as its subordinate, the authorities do not intend to legislatively change the existing Elections Law forbidding journalists to express their
judgments about political candidates which are in conflict with the current Media Law defending freedom of the press. In the meantime, a critic of Russian
media realities exposed by international community does not seem to be shared
by Russian politicians. It is worth referring to the resolution of the IFJ World
Journalist Congress taking place in June 2007 that stressed that the media system
in Russia, specifically in broadcasting, does not provide adequate pluralism and
freedom of speech. The Congress condemned the Russian power for the pitiful
state affecting the media and journalists of the country21.
It is noteworthy that during the years of his stay in national politics, Dmitry
Medvedev repeatedly stressed the importance of strengthening freedom of the
media in the country. For example, in the fifth Economic Forum held in Krasnoyarsk in February 2008, he stressed the need “to ensure that people throughout
our country the best access to information”. A few months later, at a meeting of
the Bureau of the State Council on the development of the information society in
Russia, Medvedev underlined that “ultimately, free access of our citizens to information is one of the most significant signs of democratic development”.
A year later, in September of 2009, in an interview with American broadcasting
company CNN, Medvedev stated that “pressure on the freedom of the press is
absolutely an unpromising thing” and that “the press should feel their dignity...”.
The most life-asserting argument was expressed by Medvedev in the third annual message to the Federal Assembly in November 2010, he announced that the
authorities should not be the owners of newspapers and that “appropriate actions
should be taken at the regional and local levels”22. However, these basic re21
22
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quirements had not been implemented. President Medvedev,s speech was left
only on paper. In addition, no mechanism has been developed so that the media
could be removed from the constant guidance of the Russian authorities.
The monopoly of the ruling regime on informational resources became evident, noted some years ago by a distinguished scholar G. Mel’nik from St. Petersburg. Following it, open searching and unlimited transmission of information, as a natural function of the journalistic profession, appears to be undermined. Sources of state and political information are toughly defended. Narrowing of access to information has cut off publications from being trustworthy23.
The 2000s were numerously confirming the correctness of this statement. If
some time ago a deeper understanding of press freedom under democratic
change seems to have been true, then the current political conditions are drawing
a new media landscape.

5. When information looks alien
The above political and economic conditions of Russian media development
have predetermined a deeply changing quality of information which, in turn, can
be regarded as the fourth tendency of the media market. Having no opportunity
to initiate a thorough discussion of daily problems due to the lack of different
opinions being unified, mass media keep paying attention to entertainment information leaving apart a comprehensive analysis of the political and economic
backgrounds of the country. Unstoppable entertainment is being created owing
to soap operas, a numerous number of which is broadcast by different television
companies. Simultaneously, information itself is becoming more scandalous and
yellow in nature. The audience permanently seems to be in the know of the private lives of political and cultural stars by scrupulously calculating their salaries,
quality of properties, etc. In addition, television actively involves a viewer in the
entertainment world by suggesting diverse plots. Such talk-shows on the First
Channel as “Bolshaya stirka” (“Big washing”) and “Pust’ govoryat” (“Let them
say”), “Davai pozhenimsya” (“Let’s get married”) as well as the Second Channel’s (RTR) reality show “Posledniy geroi” (“The last hero”) and its more simplified analogies like “Dom-2” (“The House 2”) being transmitted by TNT until
recently and some others recreate the replica of real life but in fact have not
much in common with it. Most shows obviously bear the marks of being ordered
and leave much to be desired about their thoughtfulness. It is true that modern
media in any country are switching to “easier” information. Meanwhile, the Rus23

G. Mel’nik, Professionalnaya etika zhournalista: krizisniye faktori (Professional ethic of
a journalist: crisis factors), p. 203, [in:] V. Kon’kov (ed.), Sredstva massovoi informatsii
v sovremennom mire [Mass media in the modern world]. The proceedings of the scientific and
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sian media, thanks to other tendencies sorted out above, speculate on it and
thereby create a simplistic observation of the world which is unsafe for individual and collective psyches.
TV-shows are destined to draw attention of the mass audience and to provide
the latter with the opportunity to rest and to relieve its consciousness from difficulties of contemporary life. This trend seems to be successfully motivated due
to permanent conflict situations in lives of the people shown on TV screens. In
the meantime, blossoming of these plots in any society starts functioning impetuously when media has a lack of diversified political information. It is obvious
that due to a lack of politically diversified information in the contemporary Russia these plots have received a strong media approval. Entertaining plots currently gather large audiences thanks to shaping a simplified picture of the world by
discrediting some heroes on account of the others and peep into “key holes”. In
these conditions the content structure of information leaves behind real life
shaped by human needs of its development. As a result, the Russian media frequently distort the human environment, and this is leading to specific comprehension of the world itself24.
The rapid increase of the circulation of the yellow press during the recent
years and the popularity of such shows as “Anshlag” (“Full House”) and
“Kprivoe Zerkalo” (“Curved Mirror”), many plots of which are distinguished by
banality and poor taste seem to be a consequence of the simplified understanding
of daily life by the mass audience. Under the current conditions the opportunities
for developing the quality press and distributing serious and analytical information turn out to be limited.
It is correct to claim that by now the Russian media have shaped a definite
level of mass consciousness being unable to comprehensively evaluate complex
occurrences and take argumentative decisions. The main problem affecting the
situation is the changing nature of the information process. It becomes managed
having little in common with the creative understanding of the environment.

Conclusion
The political power’s activity elaborated during the recent years, have defined the principal trend of the political and spiritual development of Russian society. Under Putin and later Medvedev’s administration, control in different socially-oriented spheres was strengthened, and the standard of discursiveness
turned out to be lessened. Russian society accepted this very specific “formula”
24

M. Shkondin, Transformatsya typologicheskoi strukturi rossiskikh SMI: systemniye aspekti
[Transformation of the typological structure of the Russian media: system frameworks], pp. 3–8,
“Vestnik Moskovskogo Universiteta”, Ser. 10: Jurnalistika 2000, No 1.

Russian media at the political crossroads…

51

for successful development by turning down political progress shaped as early as
in the periods of Gorbachev’s glasnost and of the early Yeltsin’s years.
In 2000s the civic activity of the population has gravely decreased. The Russian media contributed heavily to this process. The above-mentioned media
tendencies investigated in this paper clearly confirm that the last few years thoroughly undermined the democratic priorities of Russian society and lessened
opportunities for free opinion. In this regard, the situation looks unsafe for the
media themselves due to the great risk of being bridled at any time. The present
Russian political regime seems to be strengthening its influence in public sphere
and enjoying its opportunities to control the media content politically and financially. The main trend of the media development in Russia is going on to evolve
in a completely different direction compared to the Western standard of informing which makes it more difficult to compare the contemporary frameworks of
media activity. True, in his last Yearly Message to Federal Assembly of the Russian Federation (2011) president Medvedev declared some organizational innovations which can change the existing situation in politics and mass media. One
of the most impressive ideas expressed by him in the last Yearly Message to
Federal Assembly of the Russian Federation (2011) concerns setting up of public
television which has never existed in Russia. “I suggest, Medvedev declared, to
solve in the near future a question on creation of public television – probably, on
the basis of one of existing federal channels”. In this case, he added, none of
media owners should have a dominant influence on acceptance of any decisions:
neither the state, nor the individual. It is assured that such public television can
make our information environment more competitive and, accordingly, more interesting25. In the meantime, it seems doubtful that this idea can become true, at
least, quickly. On the one hand, the Russian political hierarchy is very unlikely
to be interested in creating a free debatable space able to criticize the powers. On
the other hand, the media legislation has never touched this issue, and it makes
a final decision as being very uncertain. In addition, it is unclear who can take
responsibility for this project.
The observations suggested in this article put on the agenda a very sacramental question of what the future holds for both Russian democracy and the
Russian media. The current political and media evolution in Russia is remote
from the idea of civic development of society because of the non-democratic
framework of their existence. At the same time this situation is difficult to overcome quickly due to its deep-rooted origins and strong pressure exposed from
the Kremlin. The existing political hierarchy stimulates suppressive orientations
in the field of media which are being squeezed financially and morally by the
powers. This provides scholars with a good background of the relationship between the authoritarian past and the present which cannot get rid of this legacy.
25
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In turn, Russian society will suffer spiritually from these obstacles if media do
not elaborate sensible ways of changing the situation.

Streszczenie
Rosyjskie media na politycznym rozdrożu:
Dlaczego nie stymulują demokracji?
Artykuł skupia się na współczesnej ewolucji rosyjskich mediów i rzuca
światło na problem ich służalczości wobec sił politycznych w tym państwie.
Ukazuje główne tendencje, które obecnie pojawiają się w krajobrazie rosyjskich
mediów, oraz następstwa tej sytuacji. Autor zmierza do wykazania, w jakim zakresie skutki te są niszczycielskie dla kształtowania obywatelskich priorytetów
w Rosji, a także dlaczego istnieje niezwykle małe prawdopodobieństwo rozwijania się owych demokratycznych podstaw – ogłoszonych w latach 1980–1990,
ale znacznie osłabionych po roku 2000 – w najbliższej przyszłości. Całe tło polityczne we współczesnej Rosji wygląda bardzo przygnębiająco także dla moralności społeczeństwa, oddalonego od codziennego porządku mediów. Tymczasem, obraz ten wydaje się być uniwersalny – przynajmniej częściowo – dla zrozumienia stanu mediów w dowolnym kraju wychodzącym z totalitarnej przeszłości i próbującym ugruntować nowe zasady swojego istnienia.
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Główne dylematy i problemy edukacji globalnej
Tworzenie się „jednego świata” czy jednego społeczeństwa na skutek procesów prowadzących do coraz większej współzależności i integracji państw, społeczeństw, gospodarek i kultur nazywane jest globalizacją1. To zróżnicowane
i wielowątkowe zjawisko może powodować i stwarza nowe, nieprzewidywalne
formy ryzyka2, wzrost nierówności społecznych w skali globu i lokalnej, zanikanie kategorii państwa narodowego, wzrost tempa komunikacji w oparciu o zaawansowane technologie informacyjne, uniformizację i uproszczenie kultury,
wzrost znaczenia ponadnarodowych korporacji3, uczynienie gospodarki ogólnoświatową, rozpowszechnienie się konsumpcyjnego stylu życia i podporządkowanie mu ideałów wychowania i celów edukacji.
Wszystkie wymienione i inne zjawiska powiązane z globalizacją są podejmowane w osobnym dyskursie pedagogicznym, który lokuje się zazwyczaj
w ramach edukacji globalnej. Sama edukacja globalna została w niniejszym artykule potraktowana jako przede wszystkim nurt teoretyczny i ideologia wychowawcza, jak to ujęli Bogusław Śliwerski i Stefan Wołoszyn, oraz jako nowy
nurt refleksji filozoficznej nad edukacją, którego źródłem jest proces globalizacji
światowej w różnych dziedzinach, jak to przedstawił Jerzy Nikitorowicz4.
B. Śliwerski dokonując przeglądu współczesnych prądów i kierunków pedagogicznych na świecie i w Polsce, zaprezentował również ich ujęcie według
S. Wołoszyna, które jest najbardziej rozbudowane spośród wszystkich przytaczanych klasyfikacji. Wśród ośmiu nowych nurtów ostatnich dziesięcioleci XX
1

2
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4

M. Kempny, Globalizacja, [w:] Encyklopedia socjologii, t. 1: A–J, red. Z. Bokszański, A. Kojder, Oficyna Naukowa, Warszawa 1998, s. 241.
D. Walczak-Duraj, Podstawy współczesnej socjologii, Omega-Praksis, Pabianice 2006, s. 261.
P. Sztompka, Socjologia zmian społecznych, Znak, Kraków 2005, s. 93.
J. Nikitorowicz, Edukacja globalna – glokalna – lokalna, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI
wieku, t. 1: A–F, red. T. Pilch, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2003, s. 918.
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wieku Wołoszyn wymienił edukację globalną5. Śliwerski przytaczając osiemnaście prądów i kierunków pedagogicznych według Wołoszyna, oparł się na wydaniu drugim (poszerzonym) jego monografii pt.: Nauki o wychowaniu w Polsce
w XX wieku. Próba syntetycznego zarysu na tle powszechnym. Główne tezy edukacji globalnej zawarte w opracowaniu Wołoszyna jak i innych uczonych zostały zaprezentowane szczegółowo dalej w postaci dylematów i problemów, którymi zajmuje się ta edukacja.
Pojęcie dylematu (gr. dilēmma, D. dilēmmatos, czyli „alternatywa”) ma różne, nieco odmienne od siebie eksplikacje. Słownik wyrazów obcych i zwrotów
obcojęzycznych Władysława Kopalińskiego oprócz wyjaśnienia odwołującego
się do logiki podaje następującą eksplikację: jest to „kłopotliwa sytuacja wymagająca trudnego wyboru między dwiema przykrymi możliwościami, problem, alternatywa”6. Z kolei Słownik języka polskiego pod redakcją Witolda Doroszewskiego tłumaczy pojęcie dylematu nieco inaczej, dylemat to „sytuacja, okoliczności wymagające trudnego wyboru między dwiema różnymi możliwościami;
alternatywa, problem”7. Można zauważyć, że główna różnica w przedstawionych eksplikacjach dotyczy bliższego określenia samych możliwości wyboru,
pierwsze stanowisko wskazuje na „przykre możliwości”, a drugie na „różne
możliwości” wyboru. W tym artykule dylemat będzie rozumiany w myśl drugiej
eksplikacji: sytuacji powiązanej z edukacją, wymagającej dokonania trudnego
wyboru między dwiema różnymi możliwościami, niekoniecznie przykrymi.
W ogólnym rozumieniu edukacji globalnej zjawisko globalizacji wciąż
przyczynia się do powstawania nowych zadań i wyzwań dla edukacji, o zasięgu
kontynentalnym i globalnym. Dotyczą one kwestii społecznych, np. nierówności
społecznych, praw człowieka, zjawisk nierównomiernego podziału dochodu,
nierównego dostępu i korzystania z zasobów planety, w tym dostępu do wody,
żywności, bogactw naturalnych, ale również dostępu do wiedzy, ponadto zagrożeń: ekologicznych, wojnami, konsumpcyjnym stylem życia, problemami wynikłymi z migracji ekonomicznej i politycznej itd. Na tle tych zjawisk edukacja
globalna staje się koncepcją umiędzynarodowienia edukacji w celu wyposażenia
zwłaszcza młodego pokolenia w wiedzę na ten temat, przekazania wartości: tolerancji, dialogu międzykulturowego, wolności, prawa do samostanowienia, posiadania własnego światopoglądu, w tym poglądów politycznych, społecznych,
związanych z duchowością i innych.
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B. Śliwerski, Wstęp, [w:] Pedagogika, t. 1, red. Z. Kwieciński, B. Śliwerski, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 2004, s. 191.
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Naukowe PWN, Warszawa 1997.

Główne dylematy i problemy edukacji globalnej

55

Deklaracja edukacji globalnej z Maastricht (ang. The Maastricht Global
Education Declaration)8 zawiera postulaty otwarcia się na problemy współczesnego świata, rozwoju „świadomości globalnej”, czyli uświadomienia ludziom
konieczności działań na rzecz większej sprawiedliwości, równości i przestrzegania praw człowieka dla wszystkich ludzi na świecie. W jej kontekście mówi się
o edukacji: rozwojowej, międzykulturowej, o prawach człowieka, dla pokoju
i zapobiegania konfliktom, dla społeczności zrównoważonej itp.
W rozumieniu pedagogicznym według S. Wołoszyna edukacja globalna (planetarna) jest „najbardziej głośnym przyszłościowym wyzwaniem pedagogicznym, przezwyciężającym tradycyjnie dominującą perspektywę narodową czy
państwową na rzecz zintegrowanego pokojowego współżycia ludzkości w perspektywie międzynarodowej i międzykontynentalnej”9. Zdaniem tego autora
w ostatnich latach (XX wieku) zaznaczył się wielki, choć zróżnicowany, rozwój
cywilizacyjny całej wspólnoty ludzkiej, spowodowany przez rozwój nauki
i techniki, powodujący globalizację zjawisk społecznych, politycznych, gospodarczych, kulturalnych, ekologicznych oraz innych, a w rezultacie potrzebę myślenia w kategoriach globalnych10.
W różnych pracach, w tym w wydanej w 1968 roku książce Wojna i pokój
w globalnej wiosce11 Herbert Marshall McLuhan (1911–1980), kanadyjski kontrowersyjny teoretyk mediów i komunikacji, ale też „guru popkultury” lat sześćdziesiątych, przedstawił świat jako „globalną wioskę”. Termin ten pojawił się u niego już
w 1962 roku w książce: Galaktyka Gutenberga12, w której wskazał na nowy trend
we współczesnym świecie, gdy masowe media elektroniczne przekraczają granice
czasu i przestrzeni, umożliwiając ludziom komunikowanie się ze sobą na ogólnoświatową skalę, sprowadzając świat do „globalnej wioski” (ang. global village). Je8

9

10
11

12

Na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej znalazłem stosowny
akapit wprowadzający w problematykę wspomnianej Deklaracji: „W listopadzie 2002 r., zwołany w Maastricht Europejski Kongres Edukacji Globalnej, za pomocą tzw. Deklaracji z Maastricht nakłonił przedstawicieli rządów, parlamentów, samorządów i organizacji społeczeństwa obywatelskiego Państw Członkowskich Rady Europy do zaangażowania się w sprawę
zwiększenia poparcia dla Edukacji Globalnej. Do uzgodnionych środków zalicza się, między
innymi, rozwój (bądź wzmocnienie) krajowych planów działania na rzecz edukacji globalnej
i zwiększenie finansowania oraz integrację edukacji globalnej z systemami edukacyjnymi
wszystkich szczebli”. Cytat za: Europejska Konferencja dot. Podnoszenia Świadomości i Edukacji Rozwojowej na rzecz Solidarności Północy i Południa, strona internetowa MSZ RP, adres:
http://www.msz.gov.pl/Europejska,Konferencja,dot.,Podnoszenia,Swiadomosci,i,Edukacji,Roz
wojowej,na,rzecz,Solidarnosci,Polnocy,i,Poludnia,1773.html, stan z 14.12.2011.
S. Wołoszyn, Nauki o wychowaniu w Polsce w XX wieku. Próba syntetycznego zarysu na tle
powszechnym, wyd. 2 poszerzone, Dom Wydawniczy „Strzelec”, Kielce 1998, s. 145.
Tamże.
H.M. McLuhan, F. Quentin, War and peace in the global village, McGraw Hill Book Company, New York, Toronto 1968.
H.M. McLuhan, The Gutenberg Galaxy: The Making of Typographic Man, University of Toronto Press, Toronto 1962.
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go zdaniem rewolucja wiążąca się z upowszechnieniem druku zapoczątkowała
zmianę na znacznie większą skalę, powołującą do życia państwa narodowe i nacjonalizm, ale też upowszechnienie się idei indywidualizmu i dominacji racjonalizmu
nad innymi sposobami postrzegania świata. W dłuższej perspektywie czasowej doszło też do uniformizacji i standaryzacji kultury. Według autora sam środek przekazu staje się przekazem, każda nowa technologia, a zwłaszcza przełom technologiczny stanowi przełom w człowieku, dziejący się najpierw przez zmianę proporcji
zmysłów lub wzorców percepcji, a nie na poziomie opinii lub koncepcji13. Zainteresowanie dziełami McLuhana ponownie wzrosło w latach dziewięćdziesiątych wraz
z upowszechnieniem się Internetu i World Wide Web, czyli w kolejności: ogólnoświatowej sieci komputerowej (ang. inter-network – „między-sieć”) oraz usługi internetowej opartej na otwartych, publicznie dostępnych standardach (ang. Word Wide Web – „sieć ogólnoświatowa”, spotykane skróty: Web i WWW). Niektórzy badacze w ostatnich latach zaczęli zastanawiać się, czy zachodząca obecnie rewolucja
cyfrowa nie przynosi również rewolucyjnych zmian w postrzeganiu przez człowieka
świata oraz w jego działalności, jak wskazywał w latach sześćdziesiątych McLuhan.
Co interesujące, same początki Internetu sięgają również tego okresu.
Wracając do poglądów Wołoszyna związanych z edukacją globalną, uczony
ten przedstawił jej zagadnienia również w postaci antynomii praktycznej, gdy warunki realizacji założonych celów wzajemnie się wykluczają. Wołoszyn dociekał
odpowiedzi na – jak to napisał – „kardynalne pytanie pedagogiczne”: „jak – godząc się na wyzwania i konieczności dzisiejszego globalizmu – unikać presji
i groźby globalnego zmaterializowania cywilizacji ducha: wąsko – pragmatycznie
i utylitarystycznie – pojętej zewnętrznej cywilizacji konsumpcyjnej?”14. Pojawia
się tutaj dylemat dokonania wyboru w sytuacji edukacji globalnej między kultywowaniem wartości cywilizacji i kultury zorientowanej konsumpcyjnie oraz kultywowaniem wartości cywilizacji i stylu życia o orientacji „prawdziwie wewnętrznie humanistycznej”, opartej na potrzebie budowania i ochrony, zarówno
w jednostce, jak i w ludzkości „humanistycznej tkanki ludzkiej”15. Jest to w istocie
pytanie o nowy ideał wychowawczy XXI wieku, czy i jaka edukacja globalna będzie upowszechnianym ideałem wychowawczym w XXI wieku?16. Przy prezentacji tych poglądów uczonego wyraźnie widać, że pedagogika, a w szczególności
teoria wychowania, może wskazać na taki ideał wychowawczy XXI wieku, który
pielęgnowałby wspomnianą „humanistyczną tkankę ludzką”17. Inna sprawa, wy13

14
15
16
17

H.M. McLuhan, Zrozumieć media: Przedłużenia człowieka, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne,
Warszawa 2004, s. 50.
S. Wołoszyn, dz. cyt., s. 146.
Tamże.
Tamże, s. 147.
Określenie użyte w raporcie Komitetu Prognoz PAN. Por.: W perspektywie roku 2010, 1995.
Komitet Prognoz „Polska w XXI wieku” przy Prezydium PAN: Droga do roku 2010. Raport
w sprawie opracowania długofalowej strategii rozwoju Polski na okres 15 lat. Opr. J.Z. Holzer i in.
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raźnie dostrzegana z perspektywy upływu kilkunastu lat od przedstawienia
wspomnianej tezy przez Wołoszyna, to wykorzystanie raportów i opracowań
pedagogicznych (jak wymieniony w przypisie 17) przez politycznych decydentów. Jak wskazał Robert Kwaśnica, ci nie są nawet zainteresowani uwzględnieniem opinii naukowców-pedagogów, których pomija się na przykład w składzie
zespołu do spraw strategii rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce, polegając
jedynie na głosach ekonomistów i osób bez naukowego przygotowania18. Wciąż
jednak aktualna jest teza dotycząca uzgodnienia celów polskiej edukacji i przywrócenia rangi wychowaniu moralnemu, jak to podkreślił z kolei Zbigniew
Kwieciński19.
Zasadniczy problem postawiony na gruncie pedagogiki przez S. Wołoszyna
był również podejmowany przez innych pedagogów. Andrzej Szyszko-Bohusz
pisał o globalnym kryzysie wartości etycznych, pociągającym za sobą stałe zagrożenie wojną i terroryzmem, rozmaitymi epidemiami, klęskami głodu i nędzy
oraz kryzysem ekologicznym wynikającym z zachłannego rabowania na coraz
większą skalę zasobów naturalnych Ziemi. Jego zdaniem głównym źródłem zagrożenia autodestrukcją jest „głęboki rozdźwięk między postępem naukowym
i technicznym a poziomem etycznym, społeczno-moralnym populacji globu,
zwłaszcza zaś decydentów, przywódców państw, ekonomistów, polityków, fanatyków religijnych wykorzystujących cynicznie naiwnych wyznawców religii dla
aktów terroru w imię «szczytnych ideałów». Obserwowane na całym świecie
starcia i konflikty między zwolennikami postępujących procesów globalizacji
oraz ich przeciwnikami są wynikiem utraty wiary szerokich mas ludności w czyste intencje polityków i ekonomistów dbających przede wszystkim o własne,
partykularne interesy, nierzadko kosztem krzywdy i wyzysku ludzi najbiedniejszych, państw i narodów zacofanych, zadłużonych, opóźnionych w rozwoju
ekonomicznym, technicznym, naukowym i kulturowym”20. Wspomniane w cytacie konflikty społeczne, jak pisał Janusz Sztumski, to różne zjawiska, „w których przejawiają się elementy zmagań lub nawet ostrej walki, jakie mają miejsce
zarówno między poszczególnymi ludźmi, jak też pomiędzy dowolnie wielkimi
ich zbiorami”21. Zdaniem A. Szyszko-Bohusza zagrożone wartości to: cześć dla
Stwórcy wszechrzeczy, dążenie do prawdy, dobra i piękna, bezinteresowna miłość i pomoc człowiekowi w potrzebie, realizacja prawa człowieka do życia,
18

19
20

21

Omówienie konferencji dziekanów wydziałów pedagogicznych polskich uczelni wyższych,
opr. B. Śliwerski, „Elektroniczny Biuletyn Zespołu Teorii Wychowania przy Komitecie Nauk
Pedagogicznych PAN” 2011, nr 19.
Tamże.
A. Szyszko-Bohusz, Społeczno-moralne oraz ideologiczne źródła kryzysu gospodarczego cywilizacji naukowo-technicznej w dobie globalizacji a działania prewencyjne, „Zeszyty Naukowe
Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie” 2009, nr 2, t. 1, s. 261.
J. Sztmuski, Konflikty społeczne i negocjacje jako sposoby ich przezwyciężania, Wydawnictwo
Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2000, s. 9.
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wolności, wszechstronnego rozwoju, a także do twórczej aktywności, zapewnienia możliwości pracy i poczucia bezpieczeństwa22.
W związku z tymi rozważaniami można postawić kolejny dylemat edukacji
globalnej: czy w celach i treściach edukacji jako zaplecza dla niej należy
uwzględnić wartości modelu społeczeństwa konsumpcyjnego, czy też konserwacyjnego i ewentualnie którego typu? Czy mają dominować wartości „ekskluzjonistyczne”, czy „głębokoekologiczne”?23 Jakiego rodzaju świadomość ekologiczna ma być formowana: marnotrawna, redukująca marnotrawstwo, selektywnie oszczędzająca, rygorystycznie oszczędzająca, a może głęboko ekologiczna?24
Pisząc o orientacji globalnej, Wołoszyn zwrócił uwagę na potrzebę „nowego
rozumienia” podstawowych kategorii pedagogicznych, dotychczas opierających
się na orientacji tradycyjnej edukacji – narodowocentrycznej. Pojawia się tutaj
dylemat rozumienia i wdrażania w procesie chociażby akademickiej edukacji
pedagogów podstawowych kategorii pedagogicznych jako zorientowanych „narodowo” lub „globalnie”. Chodzi tu o kształcenie „obywatela ojczyzny” lub
„obywatela świata”25.
Kolejny dylemat, wskazany przez Wołoszyna w nawiązaniu do prac Zygmunta Łomnego, dotyczy lansowania filozofii przemocy w wychowaniu globalnym lub „propagowanie idei budowy ładu w świecie poprzez eliminację przemocy i tworzenie pozytywnego i sprawiedliwego pokoju jako naturalnego prawa, gwarantującego autonomiczny rozwój tak niepoliczalnie zróżnicowanej społeczności świata”26. Pojawia się tutaj z jednej strony ideał wychowania odwołujący się do zasady: homo homini lupus (łac. „człowiek człowiekowi wilkiem”),
a z drugiej – homo fidens (łac. „człowiek ufny”, od. łac. fides, fiducia – „ufność,
zaufanie”). Rozszerzenie tej formuły na grupy etniczne, społeczeństwa i państwa, mimo iż wydaje się dziś wciąż utopijne, jest możliwym do wyobrażenia
i przyjęcia ideałem wychowania, który realizowany w praktyce może zapewnić
przetrwanie ludzkości i jej integrację27. Do idei tych nawiązuje światowy ruch na
rzecz uniwersalizmu koordynowany przez International Society for Universalism, towarzystwo powstałe w 1989 roku w Bostonie z inicjatywy amerykańskich i polskich uczonych, mające też swe stowarzyszenia krajowe. Organizowane przez ruch badania i kongresy dotyczą edukacji w zakresie „samowiedzy
22
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A. Szyszko-Bohusz, Świadomość i samoświadomość w pedagogice jako formacji intelektualnej
– ku pedagogice wyższych stanów świadomości, „Studia Humanistyczne” 2004, nr 4, s. 77.
Por.: P. Zieliński, Zespół GAMMA – Raport, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. 7:
V–Ż, red. T. Pilch, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2008, s. 894–895.
Rodzaje świadomości ekologicznej opisałem w: P. Zieliński, Wyzwanie ekologiczne: zmiana
świadomości ekologicznej warunkiem ciągłości gatunku ludzkiego, [w:] Podstawy edukacji,
t. 2: Ciągłość i zmiana, red. A. Gofron, M. Adamska-Staroń, Oficyna Wydawnicza „Impuls”,
Kraków 2009, s. 363–365.
S. Wołoszyn, dz. cyt., s. 147.
Tamże, s. 147.
Tamże, s. 148.
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ludzkości” związanej z ekologią, ekonomią, polityką, techniką, kulturą, potrzebnej do wypracowania uniwersalnych zasad etycznych, wzmacniających tendencje do współdziałania i jednoczenia się kontynentów, budowania kultury przeżycia cywilizacyjnego i pokoju w oparciu o metanoję (gr. metanoein – „przemiana”, chodzi tu o zmianę sposobu myślenia ludzi). W Polsce z ruchem uniwersalistycznym powiązane jest zwłaszcza środowisko naukowe Uniwersytetu Warszawskiego i innych wyższych uczelni, skupione wokół Polskiego Towarzystwa
Uniwersalizmu i wydawanego przezeń pisma: „Dialogue and Universalism”, redagowanego przez profesorów: Janusza Kuczyńskiego, Jana Szczepańskiego
i Leszka Kuźnickiego28.
Również Irena Wojnar dostrzegła kształtowanie kultury pokoju jako zobowiązanie edukacyjne XXI wieku. Podobnie jak inni uczeni zwróciła uwagę na
dzisiejsze zobojętnienie czy „moralny indyferentyzm, znieczulicę, konsumpcyjne modele życia”29 jako wzmacniające i sankcjonujące różnopostaciową przemoc, umacnianie się „regresu człowieczeństwa”, jak to określił Konrad Lorenz,
lub zjawisko „zagubionego człowieczeństwa”, jak to ujął Alain Finkielkraut30.
Początki pedagogiki pokoju dostrzegła w poglądach i działaniach Marii Montessori, a idee i zadania wychowania dla pokoju jako leżące u podstaw narodzin
ideału UNESCO, zawarte w słynnej preambule do aktu konstytuowania się tej
organizacji, z 1945 roku. Pedagogika pokoju jest nie tylko ideą, ale zadaniem do
realizacji. Samemu kierunkowi patronował Albert Schweitzer, Karl Jaspers oraz
Hermann Röhrs. Ten ostatni, reprezentujący niemiecką Friedenpädagogik, wykazywał, że jej tezy mają lec u podstaw edukacji jednoczącej się Europy. Wywodził on „homo europeausa” z Aten, Rzymu i Jerozolimy, wskazując na trzy
podstawowe kulturowe źródła i obszary wartości i zasad edukacyjnych, powiązanych z zaspokajaniem egzystencjalnych potrzeb człowieka, kształtowaniem
przejrzystych norm prawno-państwowych oraz realizowaniem idei transcendencji w życiu religijnym. Wśród powtórzonych przez niego za Wilhelmem Flitnerem kryteriów europejskości znalazły się: zasada praworządności, rozdział kościoła od państwa, wolność sumienia, wolność od wszelkiego przymusu, autonomia ludzkiej osoby, niezależność człowieka od władzy politycznej31. Edukacja
w duchu kultury pokoju ma opierać się na dialogu kultur. Wartości Raportu
Komisji Europejskiej zostały uznane za podstawę edukacji w jednoczącej się
Europie. Są one następujące: prawa człowieka/godność osoby ludzkiej, podstawowe swobody, demokratyczna prawomocność, pokój i odrzucenie przemocy
jako środka do celu, poszanowanie innych ludzi, międzyludzka solidarność,
28
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Tamże oraz strona internetowa „Dialogue and Universalism”, adres: http://www.dialogue.
uw.edu.pl, stan z 14.12.2011.
I. Wojnar, Humanistyczne intencje edukacji, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa
2000, s. 110.
Tamże.
Tamże, s. 113–115.
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rozwój zrównoważony, równość szans, zasady myślenia racjonalnego – etyka
dowodów podlegających sprawdzeniu, ochrona ekosystemu, odpowiedzialność
jednostkowa32. W szkole wychowanie dla pokoju nie może być realizowane jako
jeden przedmiot kształcenia, lecz jako podstawa do realizacji różnych kierunków
i przedmiotów. Samo wychowanie dla pokoju polegałoby na „przekazywaniu
uniwersalnych wartości i kształtowaniu trwałych postaw, a także na rozwijaniu
umiejętności pozwalających uczniom stawać się czynnymi obywatelami we
współczesnym świecie”33, co szczegółowo obrazuje rysunek 1.

Rys. 1. Wartości, umiejętności i postawy „aktywnego obywatela świata” w wychowaniu dla pokoju w ujęciu I. Wojnar. Źródło: I. Wojnar, Humanistyczne intencje edukacji, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2000, s. 121.

Kimon Valaskakis, jeden z twórców słynnego w latach siedemdziesiątych
poprzedniego stulecia Raportu Instytutu Studiów nad Przyszłością GAMMA34,
podkreślającego potrzebę budowania społeczeństw konserwacyjnych, oszczę32
33
34

Tamże, s. 118–119.
Tamże, s. 120.
Por.: P. Zieliński, Zespół GAMMA…
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dzających dobra natury, oraz zawierającego wizje społeczeństwa duchowego
wzrostu jako alternatywę dla ideologii społeczeństw materialnego wzrostu i konsumpcji, już w XXI wieku zarysował program „Nowej Szkoły Ateńskiej”. Wychodzi ona twórczo naprzeciw głównym problemom współczesnego świata, wynikłym z postępującego zjawiska globalizacji. Uczony pisał: „Czy chcemy, czy
nie, jesteśmy coraz bardziej Jednym Światem. Globalizacja jest faktem. Zaznacza się powstawanie współzależności we wszystkich dziedzinach: gospodarczych, technologicznych, społecznych, kulturowych i środowiskowych. Zarysowuje się konsensus co do tego, że globalizacja, jeśli będzie właściwie zarządzana, może być pozytywną siłą dla człowieka, ale jeśli nie, może mieć poważne
negatywne skutki. Zarządzanie Światem odnosi się do zbiorowego wysiłku rządów, przedsiębiorstw sektora prywatnego i społeczeństw obywatelskich na rzecz
wykorzystania pozytywnych efektów globalizacji i neutralizowania jej negatywnych skutków”35. Oznacza to m.in. potrzebę budowania płaszczyzny porozumienia pomiędzy wszystkimi siłami społecznymi uwikłanymi w zjawisko globalizacji, a uczony, odwołując się do wzoru starożytnej Akademii Platońskiej, wskazał
na potrzebę zaistnienia nowego rozstrzygnięcia w edukacji i powołania nowoczesnej „akademii dialogu”, w której różnice i konflikty będą dyskutowane w oparciu
o racjonalne argumenty artykułowane przez traktowane równo strony dialogu.
S. Wołoszyn, pisząc o edukacji globalnej, wskazał na jeszcze jeden temat:
olimpizmu i edukacji olimpijskiej. Idea olimpizmu przywrócona do życia przez
Pierre’a de Coubertina ponad sto lat temu stała się, mimo uchybień w realizacji,
przykładem realizowanej z powodzeniem edukacji globalnej. Stosowanie zasady
fair play, „czystej gry”, która wyżej niż zwycięstwo w zawodach ceni uczciwość
sportowca, jego godne zachowanie i świadczenie pomocy innym w razie potrzeby, wyraźnie wskazuje na jej humanistyczny wymiar. Jednak, jak można to odnaleźć w pracach Zofii Żukowskiej i A. Szyszko-Bohusza, nie jest ona zawsze
respektowana. Pojawia się tu dylemat, czy wygrana lub zwycięstwo (przynoszące czasem wielkie profity materialne) jest celem, który należy za wszelką cenę
osiągnąć, czy też ważniejszy jest sam trening sportowy i przebieg zawodów,
w których rozwijają się i przejawiają najlepsze cechy humanistycznej osobowości sportowca? Wołoszyn wyraził nadzieję, ale też postawił pytanie: czy olimpizm w XXI wieku będzie „przykładem odpowiedzialnej globalnej humanistycznej siły edukacyjnej, wytyczającej drogi powszechnej pokojowej edukacji
planetarnej i na innych obszarach działalności wychowawczej”36?
Wśród dylematów edukacji globalnej dość wyraźnie w ostatnich latach zaznacza się jeszcze jeden, powiązany m.in. z jakością pracy nauczycieli akademickich z ich studentami oraz nauczycieli szkół niższego szczebla ze swoimi
uczniami. Można go przedstawić następująco: czy edukacja doby globalizacji
35
36

Cyt. za: P. Zieliński, Wyzwanie edukacyjne: zmiana świadomości ekologicznej…, s. 366.
S. Wołoszyn, dz. cyt., s. 149.
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realizuje i będzie realizować swoje cele w odwołaniu do wzorca „homo interneticusa”37, czy „homo gutenbergusa”? Potrzeba tutaj pewnego wprowadzenia. Już
w 1945 roku dr Vannevar Bush z MIT przewidział „erę cyfryzacji”. To właśnie
ten uczony zauważył, że ludzki mózg myśli „skojarzeniowo”, a nie „linearnie”,
co wykorzystał w praktyce w 1992 roku Tim Berners-Lee, tworząc World-Wide
Web. Szybko zaobserwowano, że wśród użytkowników Internetu, zwłaszcza
młodszych, zaczęły występować kłopoty z koncentracją uwagi, ale też inne niekorzystne objawy, jak uzależnianie się od Internetu i spędzanie w sieci wiele godzin na dobę. Być może zaznaczył się proces opisywany przez H.M. McLuhana,
dotyczący zmiany wzorców percepcji w związku z dominacją nowego medium
informacyjnego. Pojawiło się też pytanie: co jest podstawowym źródłem wiedzy
w procesie nauczania, książka czy Internet? Jest to sytuacja podobna jak z lekarzem: czy zaufalibyśmy lekarzowi, który swą wiedzę opiera na Internecie, czy
też gdy jest ona uzyskana w tradycyjnym, opartym na książkach, procesie
kształcenia uniwersyteckiego? Czy oddalibyśmy własne dzieci w ręce pedagogów, opierających swą edukację na wiedzy zaczerpniętej z Internetu, czy też na
wiedzy opierającej się na gruntownym studiowaniu książek pedagogicznych?
Podobnie jest z edukacją akademicką w ogóle, z kształceniem ludzi innych profesji, nie tylko pedagogów. Jednak problem sięga jeszcze głębiej. W świetle badań
prof. Davida Nicholasa z University College w Londynie38, który przebadał 100
osób w pięciu kategoriach wiekowych (12–13 lat, 17–18, 25–34, 45–54, 65–74),
często korzystających z Internetu, biorąc pod uwagę sposób korzystania z WWW
oraz tryb pozyskiwania i przetwarzania informacji, okazało się, że młode generacje (zwłaszcza dwie pierwsze kategorie wiekowe) „skaczą” po stronach, uzyskując jedynie namiastki wiedzy. Wyraźnie u nich zaznacza się myślenie skojarzeniowe, a osłabia myślenie linearne. Inaczej jest w przypadku starszych generacji, które mniej „skaczą”, a częściej korzystają z kilku wypróbowanych, miarodajnych źródeł internetowych, wczytują się w informacje i śledzą powiązania
logiczne. Zaznaczyły się więc, piszę w pewnym uproszczeniu, dwa sposoby sięgania po informacje: „homo interneticusa”, który wyraźnie rezygnuje z korzystania z książek na rzecz Internetu, ale też przetwarza informacje powierzchownie, dokonując czasem wielu „skoków” w jej poszukiwaniu, oraz „homo gutenbergusa”, który korzysta z Internetu podobnie jak z książek, wnikając w głąb
37
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Termin wykorzystany również w znanym filmie dokumentalnym z 2010 r. The Virtual Revolution, w jego części 4. pt.: Homo interneticus, wyemitowanym w Polsce w 2011 r. przez telewizję Planet. Część 4, będąca dla mnie inspiracją do poruszenia w wymiarze pedagogicznym prezentowanych w filmie zjawisk społecznych i psychologicznych powiązanych z Internetem, zawiera więcej szczegółowych informacji dotyczących zagadnień poruszanych w tej części artykułu.
Autora projektu badawczego zrealizowanego wraz z BBC Television, pt.: The digital revolution: information seeking experiments with young people, 2009–2011. Zob.: D. Nicholas,
I. Rowlands, D. Clark, P. Williams, Google Generation II: web behaviour experiments with the
BBC, „Aslib Proceedings” 2011, nr 63 (1), s. 28–35.
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przekazu i ceniąc sobie nieliczne, ale za to dopracowane merytorycznie źródła
wiedzy. Niestety, nowe pokolenia to najczęściej „homo interneticus”, w związku
z czym pojawia się kolejne, ważne również z pedagogicznego punktu widzenia
pytanie, czy czasem nie dochodzi tutaj na masową skalę do zahamowania rozwoju struktur refleksyjnych związanych z myśleniem współczesnego człowieka
oraz jego potencjału wyobraźni (przekaz multimedialny jest zazwyczaj „gotowy”, zamknięty, w przeciwieństwie do książkowego), a tym samym, czy nie dochodzi do naruszenia i zahamowania rozwoju postaw refleksyjnych i wyższych
struktur moralnych u człowieka?
Są i inne kwestie, spośród których można wskazać na problem, czy „wirtualne” znajomości zaspokajają w sposób wymierny ludzką potrzebę życia społecznego i nawiązywania bliższych relacji, gdyż okazuje się, że człowiek może
„przepracować” w swoim życiu efektywnie kilkanaście bliższych relacji, ale nie
kilkaset czy tysiące, jak to oferują Facebook i Twitter, a tym samym, czy
uczestnicząc w internetowych ofertach nawiązywania bliskich znajomości przez
portale społecznościowe, nie dochodzi do spłycania przyjaźni, którą uważa się
za jeden z podstawowych filarów zdrowego społeczeństwa? Ponadto bardzo
trudna i boląca jest kwestia uwidaczniającego się na coraz większą skalę uzależniania się już małych dzieci od Internetu, spędzających w sieci nawet po 18 godzin na dobę, powodującego u nich lęk, rozdrażnienie, rozdygotanie, a nawet
agresję wobec rodziców i opiekunów próbujących ograniczyć im korzystanie
z Internetu, czy nie wytwarza się tu na masową skalę ludzi chorych i infantylnych?
Czy nie jest to koniec znanego nam społeczeństwa, kultury i wartości w nich
funkcjonujących? I co pojawi się w zamian? Podobne pytania stawiają polscy naukowcy, autorzy tekstów zawartych w pracy naukowej: Homo interneticus?39.
Jak pisał J. Nikitorowicz, z edukacją globalną wiąże się edukacja glokalna,
ukazująca wzajemne zależności pomiędzy światem globalnym i lokalnym, pomiędzy globalizacją a terytorializacją, pomiędzy wolnością działania a redystrybucją suwerenności, w istocie stronami tego samego procesu40, w którym zarówno pedagog, ale też każdy człowiek musi dokonywać wyborów. Sama edukacja globalna traktowana jest niekiedy jako edukacja wielokulturowa, a jej dylematy, zaprezentowane w tym artykule, wskazują na potrzebę rozważenia i wprowadzenia do współczesnej edukacji w większym stopniu „kategorii dialogu, pluralizmu kulturowego, świadomości międzykulturowej”41, by „modyfikować narosłe mity, uprzedzenia, stereotypy i jednocześnie upowszechniać potrzebę zauważania i poznawania odmienności, zrozumienia i współpracy z nimi, wzajem-
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Homo Interneticus? Etnograficzne wędrówki w głąb Sieci, red. E.A. Jagiełło, P. Schmidt, Lublin 2010, dostępnej pod adresem: http://wiedzaiedukacja.eu/wp-content/uploads/2010/12/
Homo-Interneticus.pdf, stan z 14.12.2011.
J. Nikitorowicz, dz. cyt., s. 920.
Tamże, s. 919.
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nego udzielania wsparcia i pomocy”42. Wymienione dylematy urastają dzisiaj do
rangi głównych problemów teorii wychowania oraz dotyczą wzorów myślenia
i sposobów postępowania współczesnych ludzi, kształtowanych przez wiele źródeł
oddziaływań, zarówno lokalnych, jak i w coraz większym stopniu globalnych.

Summary
The major dilemmas and problems of the global education
The author distinguished basic dilemmas and problems in the comparatively
new pedagogical direction names the global education. In Polish scientists
works, especially S. Wołoszyn and I. Wojnar, one can find row of theses of this
education. Also in connexion to D. Nicholas investigations and H.M. McLuhans
opinions can one seize next dilemma, who we create: „homo gutenbergus” or
„homo interneticus”? Will education XXI age create the humanistic man or the
infantile man?

42

Tamże.
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Globálna edukácia v dobe kultúrnych premien
a výchova prostredníctvom umenia
Úvod
Súčasná explózia informačných a komunikačných technológií pohltila všetky oblasti života. Vznik globálnych informačných systémov umožňuje šírenie
všetkých druhov informácií v obrovskej mierke. Takéto spoločenské podmienky
si vyžadujú nepretržité vzdelávanie, ono sa stáva nástrojom pre tvorbu ľudského
kapitálu. Z toho vyplýva potreba celoživotného vzdelávania (life – long),
vzťahujúca sa na všetkých členov spoločnosti.
Výtvarná výchova so svojimi možnosťami má jedinečné poslanie v edukačnom procese, umožňuje človek prostredníctvom umenia neustále sa vzdelávať a sebazdokonaľovať v súlade s potrebami spoločnosti, utvárať vzťah
k národným hodnotám a tradíciám, čo je dôležité pre zachovávanie kultúrnej
identity v európskom kontexte1.
Výchova umením cez umenie je cesta, ktorá nám utvára kontakt s minulosťou ale aj so súčasnosťou spolu s pohľadom do budúcnosti v duchu multikultúrnych premien v dobe globalizačných tendencií. Umenie spája národy
a nevytyčuje hranice medzi nimi, vždy bolo a ostane internacionálne.
Umenie v živote človeka má mnoho funkcií. Podstatnou a v živote nevyhnutnou funkciou v procese socializácie a enkulturácie je umenie ako prostriedok
poznania a umenie ako prostriedok komunikácie. Získavanie poznania cez
umenie je charakteristické prirodzenosťou vyplývajúcou z podstaty umenia.
Umenie je vo svojej podstate sociálnym fenoménom2. Je vyprodukované
spoločnosťou a pre spoločnosť určené, môžeme povedať konzumované.
1
2

Pozri J. Kotásek, Moderní školy budoucnosti, „Pedagogická Revue” 2003, roč. 55, č. 1, s. 5–19.
Pozri http://pdfweb.truni.sk/e/ekripta/guillaume-kovacova-skripta.pdf.
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1. Globalizácia
Globalizácia patrí k modernej histórií ľudstva. Od 70-tých rokov 20. toročia
začali prebiehať procesy nekontrolovateľné procesy, ktoré svojím objemom
zachvátili celý svet. Medzinárodné korporácie, transakcie, masovokomunikačné
prostriedky, satelity, masová turistika, rozvoj masovokomunikačných systémov,
internet, spôsobuje, že svet sa globalizuje. Ekonomická technologická globalizácia priniesla problémy v živote človeka. Problémy zachovania mieru, bezpečnosti, zachovania životného prostredia, ľudských práv, nerovnomernosť
rozdelenia bohatstva, rast sociálneho napätia, terorizmus,. Riešenie problémov
politici vidia v ekonomickom raste, v náraste domáceho produktu, to vyžaduje
neustály rast spotreby, čo ale nemusí znamenať zlepšenie životných podmienok.
Svetové spoločenstvo preto od roku 1991 apeluje na ľudstvo a hovorí o potrebe
zabezpečenia trvalo udržateľného rozvoja, ide rast kvality života. Udržanie
a zvyšovanie kvality života súvisí a závisí od udržateľného rozvoja človeka.
Štáty sveta by si mali uvedomiť akú úlohu hrá v moderných ekonomikách kultúra a globálny priemysel.
Procesy globalizácie prinášajú neustále zmeny v živote človeka, tiež označované ako kríza človeka súčasnej doby. Nastáva posun hodnôt a konzum sa
stáva dominantným prvkom života jedinca.
Globalizácia vedie v národno-kultúrnej oblasti k unifikácií, ktorá je výslednicou expanzie mestskej a industrialnej kultúry a komodifikácie kultúrnych
artefaktou, takýto proces smeruje ku strate národnej kultúrnej identity, ktorá
nemôže byť nahrádzaná kultúrnou formou typu „world music”. V oblasti
estetiky sa postmoderný svet neustále estetizuje. Presýtenosťou produktov sa
stáva znecitliveným voči produktom globálnej civilizácie,ktorá sa prejavuje
svojou osobitou estetikou, (môžeme sa vyjadriť slovami Wolfganga Welscha
anestetikou), čo sa v konečnom dôsledku vedie k presýtenosti estetických
obrazov, nastáva situácia kedy dochádza k nemožnosti rozpoznať čo je umenie
a čo je gýč3.
Kríza hodnôt v spoločnosti sa dotýka aj výtvarného umenia. Umenie
v dejinách vždy dokázalo reflektovať na problémy prebiehajúce v spoločenstve
ľudí, či sa jednalo o väčší alebo menší okruh záujmu. Kultúrna komunikácia
a vzdelávanie v oblasti výtvarného umenia sa rozšírila o možnosti nových médií
internetu a masovokomunikačných prostriedkov.
Dnes už ľudia nemusia cestovať za umením ono samé prichádza k nim.
Virtuálna realita je súčasťou nášho života, tak ako virtuálna návšteva múzea, či
galérie. Umožnenie vzhliadnutia umenia touto formou môže človeka obohatiť,
ale na druhej strane ochudobniť o atmosféru galérie, či múzeá. Masová komu-

3

Pozri V. Mezřický, Globalizace, Portál, Praha 2003.
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nikácia môže prispieť ku kvalitnejšiemu životu, ale neumožní adekvátne vzdelávanie na každej úrovni.
Vizuálne médiá dnes vo veľkej miere vnucujú videnie sveta. Obrazy sa
stávajú nadradenými nad slovami, vďaka vizuálnej schopnosti. Odborníci ale
varujú pred vizuálnou explóziou. „Kumulovanie intelektuálneho bohatstva
a technický pokrok súčasnej civilizácie prinášajú so sebou nové trendy. Aby sa
jedinec i celá spoločnosť dokázali s nimi vyrovnať, to vyžaduje rozvíjať a kultivovať videnie, vizuálne vnímanie a predstavivosť”4. Celé umenie a vizualita sú
abstrakciou reálneho sveta.

2. Globálna výchova a výtvarná edukácia
Globálna alebo holistická (holom – grécky, ‘celok’) výchova je charakteristická celistvosťou, ktorou pristupuje k výchove človeka. Jej všeobecným
cieľom je pripraviť žiakov a študentov pre život v 21.storočí. Teoretický základ
vznikol v osemdesiatych rokoch dvadsiateho storočia. Vzhľadom k tomu, že sa
jedná o pomerne novú koncepciu vyučovacieho procesu jej zavádzanie do
edukačnej praxe je postupné, vďaka prudkému nástupu informačných a komunikačných technológií sa tento proces zrýchlil.
Hlavným cieľom globálnej výchovy je výchova jedinca rešpektujúceho
každého človeka ako jedinečnú osobnosť bez rozdielu kultúrneho či národného,
nezávisle od náboženského alebo svetonázorového vyznania. Zameriava sa na:
„1. Rozvoj globálnej, to je celej osoby (nielen intelektuálne, ale aj motivačnej,
citovej, vôľovej, i telesnej sféry) žiaka.
2. Pochopenie globálneho charakteru sveta a úlohy žiaka v ňom”5.
Globálna výchova neobsahuje konkrétne metódy a úlohy, skôr sa sústreďuje
na stanovenie cieľov, ktoré by mal učiteľ premeniť na postupy a úlohy. Hlavným
reprezentantom globálnej výchovy je „globálna aliancia pre transformáciu
výchovy” – GATE. Jej základné myšlienky a princípy je možné uskutočňovať
a praktizovať aj prostredníctvom výtvarnej edukácie:
— vzdelanie pre človeka – človek je viac ako občan, výchovou si utvára hodnoty vzťahové, toleranciu k iným kultúram, spoznávaním cez umenie a dejiny
umenia, tvorením tematických prác ako sú láska, harmónia v rodine, spoločenstve, ľudstve,
— rešpektovanie jedinečnosti žiaka – výtvarná edukácia priam stavia na jeho
zvláštnosti, schopnostiach, nadaní, talente, tvorivosti a individuálnych vlastnosti osobnosti,

4
5

B. Šupšakova a kol., Vizuálna kultúra v škole, Digit, Bratislava 2004.
I. Turek, Didaktika, Iura Edition, Bratislava 2008, s. 338.
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— centrálna úloha skúsenosti – žiaci sa učia aj na základe skúseností, vlastnou
tvorivou činnosťou, ktorá sa považuje za najefektnejšiu a najtrvalejšiu. Kladený je dôraz na sebapoznávanie prostredníctvom výtvarných aktivít a na
schopnosti spolupracovať na spoločných projektoch,
— holistické vzdelanie – rozvoj všetkých schopností najrozmanitejšími spôsobmi a po celý život, toto vo veľkej miere umožňuje práve výtvarná tvorba,
človek môže aktívne tvoriť celý život a na základe toho sa aj vzdelávať,
— sloboda výberu – pri výbere témy výtvarného diela je potrebné učiť sa rozhodovať, argumentovať pri konfrontácií so spoločnosťou, niesť zodpovednosť za rozhodnutie pri výpovednej úlohe vytvoreného diela, sloboda výberu
sa rovná neseniu zodpovednosti za spätnú väzbu a reakciu na produkt tvorby
respektíve výtvarné dielo,
— nová úloha učiteľa – vyplýva z predchádzajúcich riadkov to znamená, že
učiteľ je partner a empatický sprievodca, ktorý rešpektuje dieťa, jeho
osobitosti. Na základe akceptácie ho odporuje v jeho individuálnom rozvoji,
prostredníctvom výtvarnej výchovy mu umožní osobnostný rast,
— vzdelávanie ako participácia na demokracii – slobodné a demokratické rozhodovanie v školskom kolektíve, komunikácia, rešpektovanie dohodnutých
noriem a zásad spoločne stanovených, spôsobilosť diskutovať, vytvárať
kompromisy sa môže vzťahovať na spoločne vytvorené výtvarné dielo,
výtvarný projekt,
— vzdelávanie pre globálne občianstvo, multikultúrna edukácia – úcta k rozmanitosti kultúr, tolerancia, spoznanie kultúr prostredníctvom umenia a spôsob spolužitia vedľa seba množstva rôznych umelcov a umeleckých smerov,
úcta k hodnotám kultúr ľudí je možná prostredníctvom výtvarnej edukácie
v procese zoznamovania sa s umením iných etník, národov,
— vzdelanie pre gramotnosť Zeme – okrem primárnej gramotnosti je potrebná
aj komunikácia s prírodou, tvorba životného prostredia pre trvalé udržateľný
rozvoj na Zemi, enviromentálna výchova, využívanie druhotných surovín
a separovaného odpadu sa dá tematicky spracovať na hodinách výtvarnej
výchovy. Sekundárna gramotnosť – učenie sa cudzích jazykov, terciálna gramotnosť – komunikácia prostredníctvom internetu a komunikačných
prostriedkov, vďaka týmto médiám sa dnes každý môže stať „umelcom”
v oblasti mail artu a e-mail artu, v dnešnej edukácií v oblasti výtvarnej
výchovy patrí práca s novými médiami k súčasti obsahu vzdelávania,
— duchovný rozmer v edukácií – budovanie vzájomnej úcty, porozumenia,
empatie, spolupráce, pomoc postihnutým a chudobným tento výchovný
rozmer , výtvarná edukácia sprostredkúva tematickými prácami koncepčne
zameranými na túto oblasť výchovy
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3. Multikultúra a jej rozvoj prostredníctvom umenia
Postmoderná edukácia má svoj dosah aj na oblasť kultúry a multikulturality.
Globalizačnými tendenciami vo svete dochádza ku stretu rôznych kultúr. Multikultúra nie je problém minorít, etník, národov existujúcich vedľa seba, jedná sa
o problém prijímania, či neakceptovania, alebo odmietania kultúr šíriacich sa aj
prostredníctvom médií. Multikultúrnosť znamená rôznosť kultúr, ich prejavy
v správaní, tradície, hodnoty, ale aj spôsob spolužitia, vzájomné rešpektovanie
sa a vzájomné vedľa seba spolunažívanie. Multikulturálna výchova je potrebná
pre vytváranie a fungovanie pluralitnej spoločnosti. Kultúru a multikultúru
môžeme úspešne rozvíjať prostredníctvom výchovy umením.
Pod pojmom kultúra a sociálne prostredie rozumieme celé dianie v sociálnej
sfére. Jedinec vplyvom svojej kultúry získava niečo jedinečné, prejavujúce sa vo
fungovaní v spoločnosti, v ktorej jedinec podlieha pôsobeniu zo strany sociálnej
interakcie. Vzťah jedinca a kultúry môžeme charakterizovať ako obojstranný
vzájomne pôsobiaci. Kultúra danej spoločnosti je ovplyvňovaná aj rôznymi kultúrnymi skupinami. Samotná kultúra je tvorená explicitnou a implicitnou zložkou.
Explicitná kultúra vplýva na činnosť ľudí prejavuje sa typickým vzorom
v správaní etnického celku, je viditeľná v správaní sa ľudí na verejnosti, ide
o umelecké, pracovné výkony, rituály, jazyk, spôsob komunikácie a podobne.
Implicitná kultúra je definovaná ako modálne pozadie, postoje v spoločnosti, interpersonálne znaky, predstavujúce súbor názorov, postojov osobnosti jedinca6.
Aby sme sa vyhli problémom vznikajúcim pri strete jednotlivých kultúr
nutná je vzájomná tolerancia a tiež multikultúrna výchova, ktorá pomôže
k pochopeniu a uvedomeniu si jedinečnosti jednotlivých kultúr v európskom
i svetovom kontexte. Tu je základ akceptácie a následne spolunažívanie kultúr.
Poskytovaním informácií o kultúrach nás vedie k všeobecnému porozumeniu,
schopnosti akceptovať rôzne hodnoty, k tolerancií a k spolunažívaniu bez predsudkov a diskriminácií. Multikultúrna výchova má snahu vychovať interkultúrného jedinca, ktorý v existujúcej spoločnosti dokáže hľadať kompromisy a spoločné najlepšie riešenia pri vzájomnom stretnutí kultúr.
Práve umenie môže efektívnym spôsobom, prostredníctvom estetického
a zážitkového vnímania umeleckých diel, pôsobiť ako nositeľ multikultúrnej
výchovy. Mnohovýznamnosť a mnohotvárnosť umenia predstavuje spektrum
aktuálnych tém, ktoré je možné prostredníctvom výtvarnej edukácie vhodne
prepojiť s multikultúrnou výchovou. Prostredníctvom výchovy k umeniu sa žiaci
môžu zoznámiť s umeleckými dielami, získajú pohľad na rôzne druhy umeleckých produktov, spôsobov stvárnenia a interpretácie skutočnosti. Dokážu vnímať a prežívať umelecké diela.

6

Pozri B. Šupšáková a kol., Vizuálna kultúra v škole, Digit, Bratislava 2004.
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Keďže umenie je samé o sebe multikultúrne je aj nositeľom umeleckej tradície, hodnôt kultúrneho dedičstva a zároveň aj sprostredkovateľom súčasného
umenia. Pôsobením multikultúry sa rozvíja a obohacujú možnosť tvorivej sebarealizácie jedinca. Podnety, ktoré poskytuje umenie vytvára možnosť formovania postojov detí k iným kultúram a ponúka možnosť neobmedzeného žriedla
inšpirácie k samotnej tvorbe. Vytváraním vzťahu ku rôznym kultúram, minoritám, nadobúda jedinec schopnosť akceptovať špecifiká nielen v oblasti umenia,
ale aj v oblasti každodennej existencie.
V súvislosti s postmodernou dobou treba spomenúť krízu výchovy a vzdelávania a tiež krízu školy, inštitúcie u ktorej sa prejavuje zo strany spoločnosti
nedôvera v oblasti výchovných cieľov. Súčasné tendencie vo vzdelávaní by mali
byť smerované k určitým cieľom, ale tie nie sú pevné stanovené.
Koncepcií postmoderných výchovných programov je mnoho. Podľa bádateľov postmodernizmu by sa pri stanovovaní vzdelávania mali brať do úvahy
tieto kontexty:
— populárnej kultúre vrátiť konštruktívnu hodnotu vo výchove,
— správoplatniť lokálne formy poznania,
— priznať jednotlivcom právo na výber spôsobu života aj so zodpovednosťou
zaň,
— dovoliť sebaurčenie vlastnej identity,
— reklamu a módu zbaviť moci a maximalizovať spôsoby hľadania vyjadrenia7.
Ideálom by bolo zabezpečiť rôzne výchovy s rešpektovaním individuálnych
potrieb jedinca.
Tendencie v oblasti výchovy smerujú k výchove človeka, ktorý sa vie
zorientovať v zmesi multikultúrnych a globálnych vplyvov, schopný humanisticky uvažovať a konať. Jedinec, ktorý sebarozvojom duševných schopností
smeruje k harmónií s prírodou a svetom. Život človeka je ovplyvňovaný biologickou, spoločenskou, osobnostne – kultúrnou dimenziou. V praxi to znamená,
že človek môže existovať len v prírodnom prostredí, ako biologický druh, ale je
závislý na prostredí vytváranom ľuďmi čiže sociálno-spoločenskou pôsobnosťou. Človek žijúci v spoločnosti je ňou ovládaný systémom mocenských
vzťahov, noriem a tiež komunikačnými prostriedkami. Preto ak má „človek
zostať človekom, musí svoj vzťah k svetu vždy znova a znova riešiť tvorivými
činmi. To je osobnostná, kultúrna dimenzia jeho života, je to vzťah človeka
k sebe samému”8.
Sebarealizácia, sebauspokojenie a sebazdokonaľovanie prostredníctvom
tvorivých činností vedie k pocitu úplnosti a šťastia. Zmyslom výchovy je plnohodnotná osobnosť autentická, tvorivá, slobodná, zodpovedná, totálna a celistvá.
7

8

Pozri B. Šliwersky, Súčasné teórie a smery vo výchove a vzdelávaní, Verbum, Ružomberok
2009.
Pozri B. Kosová Zmysel života a ciele výchovy, „Pedagogická Revue” 1993, 45, č. 5–6, s. 242.
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Tvorivá činnosť je výnimočná pre existenciu ľudstva, je to aktivita ktorá
podnietila vývoj spoločnosti a umožnila človeku prekonávať seba a tým mu dala
možnosť stať sa plnohodnotnou osobnosťou. Na základe týchto skutočností je
možné určiť ciele výchovy a ich formulácie9.
Podstata výchovy vo vzťahu človeka k spoločnosti by mala byť nasmerovaná k hodnotám, ktoré sú potrebné pre jeho budúcnosť a pre budúcnosť celej
spoločnosti. V súčasnom pluralitnom systéme edukácie princípy výchovy vychádzajú z uznávania jedinečnosti človeka a individuálnosti ľudského učenia sa10.

4. Umelecká edukácia vychádzajúca z potrieb spoločnosti
Aby sa jednotlivec mohol začleniť do spoločnosti musí ovládať komunikáciu
univerzálnym jazykom a tiež nadobudnúť určitý stupeň gramotnosti. V dnešnej
dobe čoraz viac prijímame zobrazovanie informácií v podobe zrakového vnímania. Vizuálne čítanie výtvarného diela vyžaduje vlastné uvažovanie jedinca.
Edukácia v oblasti vizuálnych médií je v súčasnej dobe multikultúrnej spoločnosti dôležitá, pretože vizuálna gramotnosť a vizuálna inteligencia umožní
univerzálnym spôsobom komunikovať. Na základe toho môžeme porozumieť
kultúram. Aby to tak bolo je potrebné poskytnúť všetkým ľuďom systematické
vizuálne vzdelanie (cez umenie, dizajn, remeslá, multimédiá a iné). Ovládanie
moderných technológií s porozumením na základe vizuálno-estetického vzdelávania je úloha, pred ktorou stojí výtvarná edukácia v dobe globalizácie.
Vo všeobecnom vzdelávaní výtvarná výchova sprostredkuje poznatky o výtvarnom umení (začleňujeme doň aj ľudové umenie), ktoré je chápané ako spoločensky závažné a zároveň determinujúce.
Umenie, dejiny umenia, múzeá umenia plnili a plnia formatívnu funkciu vo
vzdelávacích systémoch moderných národov. Umelecké vzdelávanie plní formatívnu úlohu pri výchove jedinca. Činnostný charakter výtvarnej výchovy (rozvoj
zručnosti) má vplyv na rozvíjanie osobnosti dieťaťa najmä v psychickej oblasti,
emocionálnej v oblasti, psychoterapeutickej oblasti a sebarealizačnej oblasti.
Výchovu prostredníctvom umenia treba chápať ako proces vzdelávania,
kedy si jedinec osvojuje výtvarný jazyk, vyjadrovací znakový systém umenia,
ale aj osvojovanie si poznatkov o umení z teoretickej a praktickej oblasti.
Výtvarný jazyk je nástrojom tvorby umeleckého vyjadrovania a ten je nutné
sa naučiť. Je prirodzené, že výtvarný jazyk sa vplyvom doby a rôznych kontextov menil a stále mení. Spoločenské a kultúrne chápanie výtvarnej výchovy je
založené na osvojení si vizuálnej gramotnosti jedinca, ktorý vie prečítať „kód

9
10

Pozri B. Kosová Zmysel života a ciele výchovy, „Pedagogická Revue” 1993, 45, č. 5–6, s. 241–252.
B. Kosová, Globálne sociálne a kultúrne determinanty edukácie, „Acta Humanica” 2009, 3.
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diela”. Osvojovanie a rozvoj vizuálnej gramotnosti je podmienené kognitívnou
a receptívnou zložkou výučby.
Na základe týchto potrieb sa výtvarná edukácia prepája s možnosťami, formami a metódami, výučby galerijnej edukácie. Tá veľkou mierou prispieva ku
komunikačnej možnosti a ku kontaktu s vysokým umením pre širokú verejnosť.
Takýto kontakt je potrebný, pretože len kultúrne kompetentný jedinec, môže
uvažovať v intenciách požadovaných v súčasnej komunikácií. Rozvíjaním univerzálneho jazyka dochádza k možnosti porozumeniu a komunikácií v rôznych
oblastiach médií a tiež ku kreatívnemu, tvorivému vyjadrovaniu prostredníctvom
umenia.
Výtvarné umenie vo vzájomnom aktívnom vzťahu s výtvarnou edukáciou
ponúka priestor na výchovno-vzdelávaciu aktivitu a to vo viacerých rovinách:
— slúži ako prostriedok poznania a komunikácie,
— poznávaním artefaktov a umeleckých foriem vznikajú podmienky pre rozvoj
a formovanie osobnosti dieťaťa,
— rozvíja vizuálne vnímanie a celkovú kultivovanosť,
— je zdrojom duchovného poznania a emočnej oblasti,
— je súčasťou socializácie a rozširovania si obzoru.
Vzťah výchovy a umenia prebieha v dvoch rovinách:
1. výchova k umeniu,
2. výchova umením
Výchova k umeniu sa zameriava na kontakty s umením a na proces jeho
vzniku a vývoja. Na kontakt s umelcami a umeleckými dielami. Snaží sa o vytváranie záujmu a vzťahu k umeniu, rozvoj vkusu a tiež rozvíjanie jedincových
schopností. Je napojená na výtvarné umenie, ktoré tvorí zdroj duchovného
poznania a kultivácie, rozvíja prioritne esteticko-výtvarnú identitu výtvarnej
výchovy.
Výchova umením sa podieľa na komplexnom formovaní a rozvíjaní osobnosti prostredníctvom umenia. Zameriava sa na procesy poznávania, kde dieťa je
tvorca a vnímateľ výtvarného prejavu. Jej cieľom je naplniť estetické potreby
jedinca a jeho osobnosť po stránke estetickej, sociálnej, kognitívnej. Pri výchove
umením zohráva dôležitú rolu kvalita videnia, ktorá podmieňuje výtvarnú tvorivosť detí. Prvoradá je stimulácia a rozvoj vnímania, ďalej znalosť výtvarných
pojmov, následná skúsenosť s výtvarnými výrazovými prostriedkami vo vlastnom výtvarnom procese.
Sprostredkovanie umenia v galériách a múzeách chápeme ako jednu z možností vzdelávania mladého človeka pod odborným vedením lektora, či pedagóga
formou koncepcií, programov a projektov. Tie rozvíjajú tvorivé myslenie každého jedinca od útleho veku, podnecujú záujem o výtvarné umenie, výtvarnú
kultúru a jej hodnoty. Teoretické programy v múzeách a galériách sa zameriavajú na priblíženie vystavených exponátov prostredníctvom lektorského výkladu ale aj formou besedy či prednášky, ktoré poskytnú hlbší pohľad vo vybranej
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oblasti z dejín umenia. Praktické programy vychádzajú z teoretických poznatkov, ale ich hlavným cieľom je praktická oblasť činnosti. Tvorivé dielne či
ateliéri sa zameriavajú na praktický rozvoj tvorivých schopností a zručností
mladých ľudí, na základe priameho styku s umeleckými dielami prezentovanými
v expozíciách a výstavách. Celý proces vychádza z identifikácie a analýzy
estetických a umeleckých kategórií skúmaných diel a následnej vlastnej tvorivej
aktivity. Takýmto spôsobom sa vytvára vhodná atmosféra na zmysluplný rozvoj
vlastných myšlienok prirodzenou formou11.
Ale netreba zabúdať na oblasť národnej a lokálnej umeleckej edukácie. Tá je
prezentovaná aj ľudovou kultúrou a remeslom. Štátny vzdelávací program
umožňuje školám tvoriť vlastný vzdelávací program, v ktorom sa môžu zamerať
na lokálne a regionálne témy ako sú tradičná ľudová kultúra. Centrá remesiel
ÚĽUV-u ponúkajú tvorivé vyučovanie prostredníctvom tvorivých dielní a to
v čase školského výchovno-vzdelávacieho procesu. Pre školy ponúkajú zážitkovú
formu vzdelávania, ktorou môžu doplniť vyučovanie predmetov výtvarného
charakteru, ale aj estetickú výchovu. Jedná sa vyučovanie s interaktívnym zážitkom. Tkáčske, drotárske, rezbárske, hrnčiarske a iné dielne sú priestorom, kde sa
žiaci dozvedajú o minulých aj súčasných podobách remesla a vyskúšajú si
vyrobiť niečo vlastnými rukami.
Ľudová kultúra a remeselná výroba sú naším kultúrnym národným bohatstvom, ktoré je potrebné naďalej šíriť prostredníctvom rôznych interaktívnych
a aktivizujúcich foriem, metód, kurzov a projektov. Možností je mnoho ako
využiť tradičnú ľudovú kultúru a jej výtvarne prvky. Našou úlohou je v prvom
rade tvorivo rozvinúť kultúrne dedičstvo v novej podobe či forme. Skúmaním
dokumentov a generačných poznatkov, „prehodnotením“ dedičstve a následným
vytvorením výtvarného artefaktu, ktorý v sebe nesie odkaz minulosti v novej
podobe. Podpora vzdelávacích aktivít orientovaných na tvorbu vzťahu mládeže
k tradícií je krokom k uvedomeniu si vlastnej identity v multikulturálnej dobe.

Záver
Škola je začiatkom reťazca osvojovania si gramotnosti, ktorý by mal pokračovať v koncepcií celoživotného vzdelávania. Výchova umením ponúka možnosť kontaktu s minulosťou i budúcnosťou a so stretnutím a pochopením rôznych kultúr, čo je v dnešnej dobe nevyhnutné pre vzdelanosť ale aj vzájomnú
toleranciu ľudstva. Umenie umožňuje napĺňať myšlienku sebazdokonaľovania
a tým aj celoživotné vzdelávanie v každom veku človeka. A tiež myšlienku
vzdelania pre všetkých bez rozdielu.

11

B. Šupšáková a kol., Vizuálna kultúra a umenie v škole, Digit, Bratislava 2004.

74

Patricia BIARINCOVÁ

Summary
Global education in the age of cultural change and art education
This paper addresses the issue of global education in the multicultural society and art education. Art is unique in our lives need a source of knowledge about
man, nature and culture. Contact the art is of great importance in shaping the
personality of the individual. The new concept model of education through art
based on the needs of today’s society requires a new way of art education. Creative strategy, concept art education is related to creativity, originality and new
learning opportunities in the educational process, pointing to self-realization of
man, man is able to navigate in a mixture of multicultural and global influences,
capable of humanistic thinking and acting.
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Muzyka własna – muzyka obca.
Niektóre aspekty percepcji
różnych stylów muzycznych przez młodzież licealną
w dobie globalizacji
1. Percepcja muzyki i metody jej badania
Słuchanie muzyki, zwłaszcza świadome i aktywne, jest skomplikowanym
procesem psychofizycznym, opartym na odbieraniu bodźców słuchowych, ale
w następstwie ich analizowania i wiązania ze sobą mogącym zaangażować całą
osobowość człowieka. Odbiór muzyki przez słuchacza, czyli jej percepcja, dokonuje się zarówno w aspekcie fizycznym, jak i psychicznym. W aspekcie fizycznym odbierane są poszczególne zjawiska dźwiękowe: wysokość dźwięku,
jego głośność, barwa, czas trwania, następstwa wysokościowe i rytmiczne
dźwięków, współbrzmienia itp. Oprócz tych podstawowych elementów składających się na muzykę odbieramy ją także całościowo: jako pewien system komunikacji, niosący określone treści. W tym aspekcie percepcja muzyki uwarunkowana jest kulturowo i uzależniona od takich czynników, jak stałe i chwilowe
dyspozycje psychiczne słuchacza, jego doświadczenia życiowe, wiedza muzyczna i ogólna itp.
Percepcja muzyki wiąże się z wywołaniem u słuchacza estetycznego przeżycia muzycznego, które obejmuje „wielorakie przeżycia składowe różnego typu:
zarówno akty ujmowania [utworu muzycznego], jak akty twórczego kształtowania [tego utworu w psychice słuchacza] lub, przeciwnie, jedynie odtwórczego
rekonstruowania, rozumienia, jak wreszcie wzruszenia i emocje”1. Przeżycie
muzyczne jest więc najdoskonalszym sposobem percepcji utworu muzycznego –
1

R. Ingarden, Utwór muzyczny i sprawa jego tożsamości, Kraków 1973, s. 12.
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odpowiedzią osobowości słuchacza na treści i wartości zawarte w utworze. Wywołanie przeżycia estetycznego jest głównym dążeniem kompozytorów i wykonawców, którzy temu zadaniu podporządkowują cały swój warsztat twórczy i interpretacyjny. Jeżeli słuchanie muzyki wywołało w psychice odbiorcy przeżycie
estetyczne, możemy mówić o tym, iż zostało zrealizowane podstawowe zadanie
muzyki jako sztuki. Przeżycie muzyczne „zawiera pierwiastek intelektualny
i zmysłowy […] ma charakter bezinteresowny, indywidualny i twórczy” i ukierunkowane jest na „odczuwanie w muzyce wartości – piękna”2.
Przeżywanie muzyki jest spowodowane uruchomieniem emocjonalnej sfery
osobowości słuchacza. Według psychologów emocje to zmiana ogólnego pobudzenia organizmu, wyrażająca się w formie wzrostu napięcia mięśniowego, intensywności procesów umysłowych oraz pobudzenia układu nerwowego i hormonalnego, czego następstwem są reakcje motoryczne lub zmiany czynności narządów wewnętrznych. Pobudzenie to przejawia się i może być mierzone w dwóch
podstawowych obszarach: jako pobudzenie motoryczne (mięśniowe, behawioralne) oraz wegetatywne. Widoczne reakcje motoryczne są bardziej charakterystyczne dla dzieci, ponieważ „w miarę rozwoju osobowości zewnętrzne objawy
pobudzenia emocjonalnego są ograniczane, czemu towarzyszy zwiększona intensywność pobudzenia wegetatywnego i umysłowego”3. Źródłem emocji są
bodźce zmysłowe pochodzące ze środowiska zewnętrznego lub wnętrza organizmu (np. popędy), a także z własnej aktywności człowieka. Emocjom przypisuje
się znaki ujemne (przykrość, cierpienie) i dodatnie (zadowolenie, przyjemność),
mogą one także mieć różną jakość oraz natężenie4.
Psychologia muzyki wyróżnia dwie podstawowe reakcje emocjonalne na
muzykę: 1. rozluźnienia, uspokojenia i 2. pobudzenia, napięcia. Reakcje te mają
charakter wysoce zindywidualizowany i zależą niekoniecznie od samej muzyki,
a bardziej od tego, czy słuchana muzyka jest zgodna z oczekiwaniami słuchacza.
W trakcie słuchania utworu najczęściej następuje falowanie reakcji napięcia
i rozluźnienia5.
Odbiór muzyki może być także związany z pobudzeniem wyobraźni i wywołaniem różnorodnych wyobrażeń i wizji. „Dzieje się tak dlatego, ponieważ
w świadomości ludzi określonej kultury funkcjonują utrwalone praktyką muzyczną s k o j a r z e n i a wiążące pewne struktury dźwiękowe z pojęciami,
obrazami, zjawiskami i wyobrażeniami pozamuzycznymi”6. Mogą to być tzw.
konotacje, czyli świadomie założone przez kompozytora skojarzenia o charakterze ilustracyjnym czy programowym, ale wyobrażenia związane z muzyką mogą
2
3
4
5

6

M. Przychodzińska, Wychowanie muzyczne – idee, treści, kierunki rozwoju, Warszawa 1989, s. 93.
J. Reykowski, Emocje i motywacje, [w:] T. Tomaszewski, Psychologia, Warszawa 1975, s. 566.
Tamże, s. 568–577.
A. Jordan-Szymańska, Percepcja muzyki, [w:] Wybrane zagadnienia z psychologii muzyki, red.
M. Manturzewska, H. Kotarska, Warszawa 1990, s. 159 i nn.
B. Smoleńska-Zielińska, Przeżycie estetyczne muzyki, Warszawa 1991, s. 28.
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mieć także charakter zupełnie swobodnego biegu myśli, niezupełnie odpowiadającego intencjom kompozytora. Ten drugi typ wyobrażeń prawdopodobnie pojawia się częściej wtedy, gdy nie znamy dokładnie określonej konwencji stylistycznej, jej symboliki i znaczeń, a zamiast tego sięgamy w głąb naszej psychiki
i indywidualnych doświadczeń.
Psychologia wypracowała metody badania percepcji muzyki w zakresie odbioru poszczególnych jej elementów: interwałów, współbrzmień, rytmu itp. Natomiast całościowa percepcja utworu muzycznego z trudnością poddaje się naukowej metodologii, ponieważ jedynym źródłem informacji o wrażeniach, jakie
wywołał utwór muzyczny, pozostaje opis słowny dokonany przez samego słuchacza. Chociaż opisywanie przeżyć indywidualnych związanych ze słuchaniem
muzyki dokonywane było od bardzo dawna, miało ono charakter raczej literacki.
Jednak to te właśnie literackie opisy są do dzisiaj podstawą również naukowego
badania percepcji muzyki7. Istotę tych badań stanowi zawsze stosowanie pojedynczych słów lub bardziej rozbudowanych wypowiedzi słownych, w których
słuchacz próbuje nazwać wrażenia wywołane wysłuchaniem utworu muzycznego. Metoda ta, mimo swej nieprecyzyjności, wydaje się jednak najlepszym jak
dotąd źródłem informacji o ogólnej percepcji muzyki: pozwala na swobodny
odbiór utworu, najmniej ten odbiór ukierunkowuje i nie niszczy wrażliwości
emocjonalnej słuchacza na muzykę.

2. Problematyka badań własnych
W roku 2010 zrealizowano badanie nad percepcją poloneza cis-moll op. 26
Fryderyka Chopina wśród młodzieży licealnej8. Niezwykle interesujące wyniki
nasunęły autorce pomysł poszerzenia terenu badań i sprawdzenia tym samym
narzędziem badawczym (kwestionariuszem), jak odbierane są inne style muzyczne w porównaniu z muzyką Chopina, którą potraktowano jako najbardziej
oczywisty przykład polskiego stylu narodowego. Badania zostały ukierunkowane na wychwycenie podobieństw i różnic w percepcji muzyki uważanej za własną (stylu narodowego) oraz różnych stylów obcych, a także gatunków łączących muzykę polską i obcą.
Cechą charakterystyczną współczesnego życia muzycznego jest globalny zasięg wszelkich działań muzycznych. Także w Polsce bardzo widoczne jest oddziaływanie najróżniejszych stylów, które docierają do nas za pośrednictwem
mediów. Ich popularność jest tak duża, że pojawiła się nawet tendencja do wypierania ze świadomości Polaków ich własnych dokonań muzycznych na rzecz
muzyki obcej. Tak duży wpływ muzyki innych narodów jest możliwy dzięki te7
8

Por.: J. Wierszyłowski, Psychologia muzyki, Warszawa 1981, s. 252–257.
A. Pyda-Grajpel, Polonezy Chopina – od wyobrażeń tanecznych do snów o Ojczyźnie, [w:] Chopin
w polskiej szkole i kulturze, red. Z. Budrewicz, M. Sienko, R. Ławrowska, Kraków 2011.
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mu, że możemy odbierać każdą muzykę, jaką stworzył człowiek, a nie tylko
własną twórczość etniczną lub muzykę najbliższego kręgu kulturowego. W odróżnieniu od języków mówionych do percepcji obcej muzyki nie jest potrzebny
żaden rodzaj tłumaczenia; muzyka dociera do nas bezpośrednio poprzez zmysły.
Przyjęto więc założenie (rodzaj hipotezy zerowej), że:
ZAŁOŻENIE:
Nie ma różnic w percepcji muzyki własnej
i o b c e j. Muzyka jest językiem uniwersalnym, odbieranym tak samo, niezależnie od przynależności etnicznej twórcy i słuchacza. Utwór muzyczny może
się podobać, być zrozumiany i odczuty w tym samym stopniu, niezależnie od
rodzimości lub obcości stylu, w jakim został stworzony.
Jednak dotychczasowe poglądy dotyczące odbioru muzyki rodzimej i obcej
akcentowały ważność aspektu kulturowego w percepcji muzyki. Zwłaszcza
w pedagogice muzyki9 przyjęto, że pełne zrozumienie utworu muzycznego zależy w dużym stopniu od znajomości wszystkich uwarunkowań – w tym przede
wszystkim historyczno-kulturowych – jakie miały wpływ na kompozytora i okoliczności powstania utworu. Uważa się za istotne także rozumienie symboliki języka muzycznego, która jest w bardzo dużym stopniu wytworem określonej kultury i polega na świadomym lub podświadomym odczytywaniu wielorakich znaczeń poszczególnych elementów muzycznych oraz odczuwaniu całościowej
ekspresji utworu. Według tej koncepcji nie można w pełni rozumieć muzyki, nie
mając o niej odpowiedniej wiedzy. Wyrazem takiej tendencji jest rozwój dziedziny pedagogiki muzycznej, nazywanej nauką słuchania muzyki, która od lat
międzywojennych wypracowywała metody prezentacji odpowiednio dobranych
utworów i przybliżania słuchaczom – zwłaszcza dzieciom i młodzieży – kontekstu historyczno-kulturowego muzyki. Rolę taką spełniają również prelekcje towarzyszące często profesjonalnym koncertom dla dorosłych słuchaczy.
W związku z tym uprawnione jest postawienie hipotezy, że:
HIPOTEZA:
Istnieją różnice w percepcji muzyki własnej
i o b c e j. Różnice te pojawią się nawet wtedy, gdy nie zostanie zaprezentowany kontekst historyczno-kulturowy, wiążący się z powstaniem danego utworu,
a muzyka będzie odbierana całkowicie swobodnie, bez szczegółowego ukierunkowania na określone elementy.
9

„W określonym kręgu kulturowym komunikat [muzyczny] jest przez słuchaczy odbierany, ale
równocześnie interpretowany według ich osobistych norm znaczeniowych i wyobrażeniowych.
U słuchaczy odmiennych kultur utwór może nie pobudzać pola semantycznego lub włączać go
w pole fałszywie”: M. Przychodzińska, Wychowanie muzyczne – idee, treści, kierunki rozwoju,
Warszawa 1989, s. 100.
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3. Organizacja badań i sposób opracowania wyników
Badania przeprowadzono w pięciu losowo wybranych częstochowskich liceach. W każdym z nich zaprezentowano jeden utwór muzyczny w określonym
stylu. Słuchanie utworu było w bardzo niewielkim stopniu ukierunkowane, ponieważ nie poprzedzono go żadnym omówieniem jego cech strukturalnych, okoliczności powstania, życiorysu kompozytora; nie scharakteryzowano również od
strony teoretycznej stylu, w jakim ten utwór się mieści. Podano tylko tytuł i nazwisko kompozytora lub zespół wykonujący. Po wysłuchaniu utworu badani
wypełniali kwestionariusz, w którym próbowali określić i zapisać swoje przeżycia, związane z muzyką. Badania przebiegały bardzo podobnie we wszystkich
liceach, przeprowadzano je stopniowo w ciągu roku szkolnego 2010/2011. Kwestionariusz przyjął następującą postać:
TEMAT BADANIA: Odbiór różnych gatunków muzyki.
DATA BADANIA:
GRUPA BADAWCZA:
Po wysłuchaniu utworu spróbuj określić, jakie uczucia i wyobrażenia wzbudziła
w Tobie muzyka. Możesz posłużyć się zarówno krótkimi określeniami, jak i szeroko
rozwinąć swoją wypowiedź. Jeśli żadne uczucia lub wyobrażenia nie powstały, pozostaw odpowiednie miejsca niewypełnione. Jeżeli jakieś wrażenia powstały, ale nie
potrafisz ich sprecyzować, wpisz; „nie umiem tego określić”.
UCZUCIA:

WYOBRAŻENIA OSÓB I ZDARZEŃ HISTORYCZNYCH:

WYOBRAŻENIA OSÓB I ZDARZEŃ WSPÓŁCZESNYCH:

INNE:

Po zebraniu wszystkich ankiet wyrównano liczebność do jednakowej dla
wszystkich grup liczby 47 osób. Następnie kwestionariusze poddano szczegółowej analizie ilościowej i jakościowej (w sumie 47 × 5 = 235 ankiet), stosując
wszędzie te same kryteria oceny uzyskanych wyników.
Przy opracowywaniu wyników w zakresie uczuć (pierwsza kategoria, wyróżniona w kwestionariuszu) liczono ogólną całkowitą liczbę wszystkich określeń, użytych przez badanych. Liczbę tę przyjęto za miernik pobudzenia sfery
emocjonalnej słuchaczy: im większa liczba – tym większe pobudzenie. Następ-
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nie policzono także liczbę określeń, redukując nazwy powtarzające się – tę liczbę przyjęto jako miernik różnorodności odczuć w reakcji emocjonalnej na muzykę: im większa liczba określeń – tym większa różnorodność10.
Opracowanie kategorii wyobrażeń historycznych i współczesnych polegało
również na policzeniu wszystkich powstałych wyobrażeń; ich liczbę przyjęto za
miernik pobudzenia wyobraźni słuchaczy. Następnie zredukowano wyobrażenia
identyczne lub bardzo podobne, a powstała liczba stała się miernikiem podobieństwa w sposobie percypowania utworu. Ze względu na cel badań wyróżniono dodatkowo wyobrażenia zdarzeń i postaci związanych wyraźnie z historią Polski.

4. Style muzyczne objęte badaniami
Ze względu na wielość różnych gatunków muzycznych, jakie funkcjonują
współcześnie, zdecydowano się dokonać ich wyboru dla potrzeb niniejszych badań. Ostatecznie zbadano percepcję następujących stylów:
1. P o l s k i s t y l n a r o d o w y „obejmuje rdzenną twórczość polską,
opartą na własnym, odrębnym języku muzycznym”11. Na język ów składają
się takie elementy, jak: odrębne schematy metrorytmiczne, specyficzne cechy
melodyki, wyrazowości i praktyki wykonawczej. Badania wskazują12, że najbardziej charakterystyczna dla polskiego stylu narodowego jest twórczość Fryderyka Chopina (mimo wyraźnie u niego widocznych wpływów muzyki europejskiej), a szczególnie – dokonane przez niego stylizacje tańców polskich.
2. E u r o p e j s k a m u z y k a r o m a n t y c z n a zapoczątkowana została w pierwszej połowie XIX wieku w niemieckim kręgu kulturowym. Jej bazą społeczną jest warstwa mieszczańska, która przejęła i adaptowała dla
swoich potrzeb dawne wzorce kultury dworskiej. Muzykę epoki romantyzmu charakteryzuje wyraźnie eksponowana uczuciowość, a także baśniowość, zwrot ku ludowości, narodowości i czasom dawnym, a w późniejszym
okresie – rozkwit wirtuozostwa instrumentalnego.
3. P o l s k a m u z y k a f o l k o w a to współczesny styl kształtujący się
w muzyce światowej od II połowy XX wieku; w Polsce jego szersza popularyzacja datuje się dopiero od lat 80. ubiegłego stulecia. Folk13 to świadome
inspirowanie się muzyczną kulturą tradycyjną14, dokonywane na gruncie
różnych gatunków współczesnej muzyki rozrywkowej. Inspiracja polega
10

11
12
13
14

Przy opracowywaniu wyników dokonano także analizy jakościowej, której wyniki ze względu
na swa obszerność planowane są do udostępnienia w osobnej publikacji. To samo dotyczy analizy jakościowej wyobrażeń.
A. Pyda-Grajpel, dz. cyt., s. 154.
Tamże, a także bibliografia nt. muzyki polskiej, zawarta w tej pozycji.
W języku angielskim termin „folk” odnosi się do angielskiej muzyki ludowej.
„Gadki z Chatki” 2006, nr 67, s. 93.
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najczęściej na sięganiu do autentycznej muzyki etnicznej i ludowej własnego
narodu, a także innych grup etnicznych; na gruncie muzyki folkowej dokonuje się często mieszanie różnych stylów, np. muzyki hinduskiej z bałkańską, albo też rocka z własną muzyką ludową. Założeniem muzyków folkowych jest dogłębne poznawanie źródeł własnej muzyki, ale też otwartość
i swoboda w czerpaniu ze wszystkich gatunków muzycznych na całym
świecie. Ideologia folkowa eksponuje ekologię i związek człowieka z naturą.
4. P o l s k a m u z y k a j a z z o w a jest przeniesieniem na grunt polski
zasad wykształconych na gruncie amerykańskiej muzyki jazzowej. Gatunek
ten powstał w USA na przełomie XIX i XX wieku, jako synteza muzyki
amerykańskich Murzynów oraz tradycji europejskich. Charakterystyczne dla
jazzu są: swing, odrębne skale muzyczne, specyficzna praktyka modulowania i ozdabiania dźwięku (wywodząca się z murzyńskiego śpiewu) oraz
spontaniczność, żywiołowość, ogromna rola improwizacji15. W Polsce jazz
popularyzował się stopniowo od okresu międzywojennego, zawsze pozostając jednak muzyką niezbyt szerokiego kręgu osób.
5. H e a v y m e t a l jest współczesną odmianą amerykańskiej muzyki rockowej, „bardziej od niej agresywną w ekspresji i głośności, […] prezentującej dłuższe kompozycje, wymagające od muzyków dużej sprawności technicznej”16.

5. Utwory muzyczne wykorzystane w badaniach
Do przeprowadzenia badań wykorzystano pięć utworów muzycznych, należących do różnych stylów muzycznych. Posłużono się wyłącznie utworami instrumentalnymi, ponieważ tekst wprowadzałby własne elementy ekspresyjne
i utrudniał ocenę percepcji warstwy muzycznej. Wszystkie utwory mieściły się
w podobnym czasie trwania: od 5’30’’ do 8’24’’. Każdy z nich był złożony wewnętrznie – przeważnie składały się one z trzech części, różniących się tempem
i charakterem, wykorzystujących różnorodne możliwości wyrazowe w obrębie
swojego stylu. Wszystkie utwory zostały odtworzone w całości. Zaprezentowano:
1. F. Chopin – Polonez cis-moll op. 26 nr 117.
Utwór ten potraktowano jako najbardziej oczywisty przykład polskiego stylu
narodowego, a więc reprezentował on muzykę, którą w pełni można uznać
za własną.
2. F. Schubert – Kwintet fortepianowy „Pstrąg”, cz. V18.
15
16
17

18

W. Panek, Encyklopedia muzyki rozrywkowej, Warszawa 2000, s. 158.
Tamże, s. 140.
Wykonanie: Folke Nauta. „Chopin. Complete works”, CD nr 9. Wydawnictwo: Brillant Classics Rotterdam 1998, płyta nr 93217/9.
„Muzyka mistrzów – muzyczne marzenia”, De Agostini Polska Sp. z o.o. 1997, MM 012.

82

Anna PYDA-GRAJPEL

Utwór ten reprezentował europejską muzykę romantyczną. Muzyka F. Schuberta powstawała mniej więcej w tym samym czasie, co muzyka F. Chopina,
należy więc do tego samego okresu romantycznego w muzyce europejskiej,
natomiast została stworzona w niemieckim kręgu kulturowym i nie ma żadnych związków z kulturą polską. Umieszczenie w badaniach tego utworu
stworzyło doskonałą możliwość porównania, jak zostaną odebrane dzieła
powstałe w tym samym czasie w różnych stylach narodowych.
3. M. Filipczuk, J. Suchar, M. Ciupidro – opracowanie z wykorzystaniem ludowego wzorca19 – „Mazurek dla Kazia”.
Utwór ten reprezentuje polską muzykę folkową. Dokonano w nim połączenia polskiej muzyki ludowej (skrzypce jako instrument wiodący, melodia autentycznego mazurka ludowego) z muzyką afrykańską (podkład perkusyjny,
realizowany na bębnach). W utworze tym podkład perkusyjny dominuje nad
mazurkową melodią i powoduje zatarcie cech stylu polskiego20.
4. Z. Namysłowski z zespołem – „Kujaviak goes funky”21.
Utwór należy do muzyki jazzowej. Mimo wykorzystania jako tematu polskiej melodii ludowego kujawiaka, na skutek skomplikowanych form jego
aranżacji i improwizacji typowych dla jazzu, temat zatracił pierwotny charakter i stał się rodzajem standardu jazzowego.
5. Metallica – „Orion”22.
Utwór jest przykładem współczesnej amerykańskiej muzyki heavymetalowej, nie zawiera żadnych konotacji z kulturą polską.

6. Wyniki badań
a. Pobudzenie sfery emocjonalnej i różnorodność uczuć
Słuchanie utworów we wszystkich badanych stylach wywołało pobudzenie
sfery emocjonalnej respondentów. W kwestionariuszu ankiety, w kategorii
„uczucia”, za pomocą określeń słownych słuchacze dokonali sprecyzowania
emocji, które powstały podczas percepcji muzyki. W niemal każdej grupie badanych znalazły się jednak osoby, które pozostawiły tę rubrykę niewypełnioną,
tzn. ich sfera emocjonalna pozostała niepobudzona – dla potrzeb niniejszego
opracowania nazwijmy ich „grupą obojętnych” (grupa O). Były także osoby,
19

20
21

22

Jeden z autorów opracowania pobierał lekcje u ludowego muzyka, Kazimierza Mety, z którego
repertuaru zaczerpnięta została wykorzystana melodia. „Metamuzyka”. Wydawnictwo: „Samograj”, Wrocław 2008.
W badaniach okazało się, że młodzież w ogóle nie rozpoznała, że był to mazurek!
Wykonawcy: Z. Namysłowski, T. Szukalski, W. Karolak, P. Jarzębski, Cz. Bartkowski. „Zbigniew Namysłowski Quintet”. Wydawnictwo: Polskie Nagrania, Polskie Radio, Warszawa
2005, PRCD 537.
Album „Master of Puppets”. Wydawnictwo: „Uniwersal Music Polska”, Warszawa 1996.
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którym trudność sprawiło słowne nazwanie swoich emocji, choć zdawały sobie
sprawę z ich istnienia (być może muzyka jako sztuka asemantyczna wyraża
uczucia, które z trudnością poddają się określaniu ich odpowiednimi pojęciami
słownymi). Takie osoby nazwijmy grupą N. Jednak pozostali badani określili
słowami emocje wywołane słuchaniem muzyki. Liczbę tych uczuć oraz różnorodność zastosowanych określeń przedstawia poniższa tabela:
Tabela 1. Pobudzenie sfery emocjonalnej i różnorodność uczuć
Styl muzyczny
Narodowa muzyka polska
Romantyczna
muzyka europejska
Polska muzyka
folkowa
Polska muzyka
jazzowa
Amerykańska
muzyka heavymetalowa

Grupa O

Grupa N

Liczba uczuć

Liczba określeń

1

2

231

114

2

7

179

76

0

4

135

58

5

6

111

44

5

8

107

68

Źródło: badania własne.

Zauważamy, że pobudzenie sfery emocjonalnej nastąpiło przy prezentacji
utworów we wszystkich stylach muzycznych. Nie jest więc prawdą obiegowy
sąd, pozbawiający muzykę popularną czy rockową jakiejkolwiek możliwości
oddziaływania na emocje słuchaczy. Wyniki świadczą jednak także o tym, że
pobudzenie to nie jest jednakowe we wszystkich stylach, a różnice w ilości
uczuć podanych przez słuchaczy są bardzo znaczne. Największą liczbę uczuć
wyróżnili badani przy słuchaniu polskiej muzyki narodowej. Na drugim miejscu
znalazł się utwór należący do kręgu europejskiej muzyki o wysokich walorach
artystycznych. Dopiero kolejne miejsca zajęły style związane z muzyką ludową
i popularną różnych narodów. Najmniejsze pobudzenie nastąpiło przy słuchaniu
heavy metalu, który stosuje ciężkie, głośne brzmienia, a także nie ma żadnych
konotacji z muzyką polską.
W ostatniej kolumnie tabeli podano także liczbę określeń zastosowanych
przez badanych, redukując słowa powtarzające się. Okazało się, że liczba tych
określeń wiąże się na ogół z liczbą wszystkich uczuć, tzn. pobudzenie sfery
emocjonalnej łączy się z pojawieniem się bogatych i zróżnicowanych emocji.
Wyjątkiem od tej reguły jest muzyka heavymetalowa, gdzie badani posłużyli się
proporcjonalnie większą liczbą określeń w stosunku do liczby wszystkich podanych uczuć.
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b. Pobudzenie wyobraźni
Wyniki badań wykazały, że przy słuchaniu wszystkich utworów nastąpiło
pobudzenie wyobraźni badanych. W kwestionariuszach pojawiły się opisy różnorodnych wyobrażeń o charakterze historycznym i współczesnym. Liczba tych
wyobrażeń różniła się znacznie w zależności od stylu utworu, co obrazuje poniższa tabela:
Tabela 2. Wyobrażenia zdarzeń i postaci historycznych oraz współczesnych
Styl muzyczny

Liczba wszystkich wy- Liczba wyobrażonych
obrażonych zdarzeń zdarzeń historycznych

Liczba wyobrażonych
zdarzeń współczesnych

Polska muzyka narodowa

78

42

36

Europejska muzyka
romantyczna

111

42

69

Polska muzyka folkowa

132

85

47

Polska muzyka jazzowa

53

8

45

Amerykańska muzyka
heavymetalowa

92

61

31

Źródło: badania własne.

Zauważamy, że największą siłą pobudzania wyobraźni wykazała się w badaniu muzyka folkowa, zaś najmniejszą – muzyka jazzowa. Być może tak silne
oddziaływanie przedstawionego utworu folkowego na wyobraźnię słuchaczy zostało spowodowane pewną niezwykłością, dziwnością połączenia stylistycznego,
jakie w tym utworze zostało zastosowane. Ta swoista „nowość”, z którą respondenci nigdy wcześniej się nie zetknęli (takie komentarze pojawiły się w ankietach), mogła zaowocować właśnie szczególnym pobudzeniem wyobraźni.
W przypadku muzyki jazzowej, gdzie liczba wyobrażeń okazała się najmniejsza,
możemy mówić wręcz o odrzuceniu tego utworu przez słuchaczy, co także znalazło wyraz w dodatkowych komentarzach („nie lubię muzyki jazzowej”, „nie
podoba mi się ten utwór” itp.).
W uzyskanych wynikach istotna jest także dominacja wyobrażeń historycznych lub współczesnych w poszczególnych stylach: w narodowej muzyce polskiej, folku i heavy metalu przeważały wyobrażenia historyczne, w europejskiej
muzyce romantycznej i jazzie – wyobrażenia współczesne. Dla powstawania
określonych wyobrażeń nie okazał się więc istotny czas skomponowania utworu;
najdobitniej świadczy o tym przykład muzyki romantycznej, powstałej w I połowie XIX wieku, która wywołała u znacznej większości słuchaczy wyobrażenia
współczesne. Ciekawe zjawisko zauważamy również w przypadku poloneza
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Chopina, gdzie różnica między liczbą powstałych wyobrażeń historycznych
i współczesnych jest stosunkowo mała.
c. Wyobrażenia zdarzeń i postaci historycznych
Po dokładniejszej analizie wyobrażeń postaci i zdarzeń historycznych możemy stwierdzić, że większość utworów wywołała takie wyobrażenia. Wyjątkiem okazał się jazz, który u znaczącej większości osób nie kojarzył się z żadnymi wydarzeniami ani postaciami historycznymi. Także przy słuchaniu innych
stylów muzycznych znalazły się dość liczne grupy osób, u których wyobrażenia
historyczne nie powstały (Grupa O). Wśród badanych pojawiły się także osoby
niepotrafiące sprecyzować swoich wyobrażeń (Grupa N). Liczbę wyobrażonych
zdarzeń i postaci historycznych przedstawia poniższa tabela:
Tabela 3. Wyobrażenia zdarzeń i postaci historycznych
Grupa O

Grupa N

Liczba wyobrażonych zdarzeń

Liczba wyobrażonych postaci

Polska muzyka
narodowa

11

4

42

18

Europejska muzyka romantyczna

9

8

42

8

Polska muzyka
folkowa

4

0

85

14

Polska muzyka
jazzowa

33

5

8

6

Amerykańska muzyka heavymetalowa

8

0

61

2

Styl muzyczny

Źródło: badania własne.

Wyniki świadczą o tym, że najwięcej wyobrażeń historycznych wywołała
polska muzyka folkowa, znacząca ich liczba powstała także przy słuchaniu heavy metalu (co nie jest zgodne z powszechnymi odczuciami „nowoczesności” tej
muzyki!). Najmniej konotacji historycznych wywołał jazz. Okazało się także, że
porównywalna liczba zdarzeń historycznych powstawała przy słuchaniu polskiej
muzyki narodowej i muzyki romantycznej.
Poszczególne style różnią się także w liczbie skojarzeń z postaciami historycznymi. Przoduje tu zdecydowanie polska muzyka narodowa oraz polska muzyka folkowa, inne style wywołały takich wyobrażeń niewiele.
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d. Wyobrażenia dotyczące historii Polski
Przy analizie uzyskanych wyników wyłączono jako osobną kategorię zdarzenia i postacie wyraźnie związane z historią Polski. Nie kwalifikowano do tej
kategorii określeń zbyt ogólnych, np.: „II wojna”, ale zaliczano sformułowania
typu: „polscy żołnierze bronią się w okopach”. Można sądzić, że w rzeczywistości wyobrażeń historycznych było znacznie więcej, niż wyróżniono przy tak surowej kwalifikacji, ponieważ respondenci w wielu wypadkach prawdopodobnie
– pisząc „wojna” – mieli na myśli właśnie wojnę w Polsce, jednak nie możemy
tego stwierdzić z całą pewnością. Udział zdarzeń związanych z historią Polski
w ogólnej liczbie wyobrażeń historycznych przedstawia poniższa tabela:
Tabela 4. Wyobrażenia dotyczące historii Polski
Styl muzyczny

Liczba wyobraLiczba wyobraLiczba wyobrażonych zdarzeń –
żonych zdarzeń
żonych postaci
Polska

Liczba wyobrażonych postaci –
Polska

Polska muzyka narodowa

42

28 (67%)

18

17 (94%)

Europejska muzyka romantyczna

42

17 (40%)

8

3 (38%)

Polska muzyka
folkowa

85

11 (13%)

14

4 (29%)

Polska muzyka
jazzowa

8

1

6

0

Amerykańska muzyka heavymetalowa

61

28 (46%)

2

0

Źródło: badania własne.

Zauważamy, że wyobrażenia związane z historią Polski powstały przy percepcji wszystkich stylów muzycznych, za wyjątkiem jazzu. Skojarzenia narodowe nie są więc ściśle związane z obszarem i kulturą, w jakiej powstawał
utwór muzyczny, prawdopodobnie bardziej zależą od tożsamości słuchacza i jego wiedzy historycznej. W oparciu o uzyskane wyniki można jednak stwierdzić,
że procentowo najwięcej wyobrażeń dotyczących historii Polski powstało przy
słuchaniu polskiej muzyki narodowej (67% zdarzeń i aż 94% postaci). Dość często wyobrażenia narodowe powstały także w czasie percepcji muzyki romantycznej (40% zdarzeń i 38% postaci) oraz heavy metalu (46% zdarzeń).
e. Wyobrażenia zdarzeń i postaci współczesnych
Po dokonaniu analizy współczesnych wyobrażeń, jakie powstały przy słuchaniu utworów w poszczególnych stylach, okazało się, iż także w tej kategorii
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wyłoniły się grupy osób, u których takie wyobrażenia nie powstały (Grupa O),
oraz grupy osób niepotrafiących sprecyzować swoich wyobrażeń (Grupa N).
Liczbę zdarzeń i postaci współczesnych, powstałych przy percepcji różnych stylów muzycznych, przedstawia poniższa tabela:
Tabela 5. Wyobrażenia zdarzeń i postaci współczesnych
Grupa O

Grupa N

Liczba wyobrażonych zdarzeń

Liczba wyobrażonych postaci

Polska muzyka
narodowa

16

4

36

6

Europejska muzyka romantyczna

9

4

69

1

Polska muzyka
folkowa

19

5

47

5

Polska muzyka
jazzowa

13

3

45

1

Amerykańska
muzyka heavymetalowa

12

6

31

7

Styl muzyczny

Źródło: badania własne.

Zauważyć można, że słuchanie wszystkich stylów muzycznych związane
jest z wywoływaniem wyobrażeń łączących się ze współczesnym życiem słuchacza. Najwięcej wyobrażeń współczesnych wywołała europejska muzyka romantyczna, najmniej – heavy metal. Również wyobrażenia współczesnych postaci powstały przy słuchaniu wszystkich utworów.
f. Współczesne wyobrażenia dotyczące Polski
Wśród wyobrażeń współczesnych zdarzeń i postaci pojawiły się takie, które
wyraźnie dotyczyły Polski. Wyodrębniono je w osobną kategorię i zbadano, czy
pojawiają się przy słuchaniu wszystkich stylów muzycznych. Wyniki obrazuje
poniższa tabela:
Tabela 6. Współczesne wyobrażenia dotyczące Polski
Style muzyczne

Liczba wyobraLiczba wyobraLiczba wyobrażonych zdarzeń –
żonych zdarzeń
żonych postaci
Polska

Liczba wyobrażonych postaci –
Polska

Polska muzyka narodowa

36

6

6

5

Europejska muzyka romantyczna

69

4

1

1
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Tabela 6. Współczesne wyobrażenia dotyczące Polski (cd.)
Style muzyczne

Liczba wyobraLiczba wyobraLiczba wyobrażonych zdarzeń –
żonych zdarzeń
żonych postaci
Polska

Liczba wyobrażonych postaci –
Polska

Polska muzyka
folkowa

47

7

5

3

Polska muzyka
jazzowa

45

2

1

0

Amerykańska muzyka heavymetalowa

31

1

7

3

Źródło: badania własne.

Można zauważyć, że w percepcji wszystkich stylów muzycznych wyobrażenia współczesnych zdarzeń rzadko dotyczyły Polski. Najczęściej pojawiły się
przy słuchaniu polskiej muzyki narodowej, jednak ich liczba stanowi tylko 17%
wszystkich skojarzeń współczesnych. Dość często pojawiały się natomiast wyobrażenia współczesnych Polaków; ich procentowy udział najwyższy jest przy
słuchaniu poloneza Chopina (83%). Ogólnie możemy stwierdzić, że wśród
wszystkich wyobrażeń współczesnych skojarzenia związane z Polską nie stanowią wyróżniającej się kategorii.

7. Wnioski
1. Wszystkie gatunki muzyki pobudzają sferę emocjonalną. Największe ilościowo pobudzenie oraz największa różnorodność uczuć ujawniła się przy
słuchaniu polskiej muzyki narodowej. Oznacza to, że jednak muzyka narodowa jest wyróżniana wśród ogromnej liczby innych dostępnych gatunków
muzycznych i wyróżnienie to dokonuje się na płaszczyźnie emocjonalnej.
2. Zauważalna jest różnica między percepcją muzyki o wysokich walorach artystycznych, a muzyką popularną. Większe pobudzenie sfery emocjonalnej
zaobserwowano przy słuchaniu utworów skomponowanych przez profesjonalnych, wykształconych twórców (Chopin, Schubert).
3. Wszystkie style muzyczne pobudzają wyobraźnię. Najwięcej wyobrażeń
wywołała polska muzyka folkowa. Z uzyskanych wyników możemy sądzić,
że czynnikiem aktywizującym wyobraźnię słuchaczy może być nowość,
dziwność mało znanego utworu o niespotykanym brzmieniu.
4. Wyobrażenia historyczne przeważają w polskiej muzyce narodowej, folkowej i amerykańskiej muzyce heavymetalowej. W europejskiej muzyce romantycznej oraz polskim jazzie dominowały wyobrażenia współczesne.
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Wynika z tego, że muzyka nie musi wywoływać wyobrażeń zgodnych z czasem swojego powstania.
5. Przy słuchaniu polskiej muzyki narodowej znaczna większość wyobrażonych zdarzeń historycznych oraz prawie wszystkie postacie wiążą się z historią Polski. Prawidłowości takiej nie obserwuje się w odniesieniu do innych stylów muzycznych.
6. Okazuje się więc, że odbiór muzyki narodowej bardzo często łączy się właśnie z konotacjami historycznymi. Dla rozumienia i odbierania muzyki należącej do własnego stylu narodowego duże znaczenie mają zjawiska historyczne, wiążące się z kompozytorem, z samym utworem, z tradycją jego
wykonywania, z okazjami, przy jakich jest słuchany. Narodowość w muzyce
uwarunkowana jest w dużym stopniu historycznie.
7. Wszystkie style muzyczne wywołują wyobrażenia zdarzeń i postaci współczesnych. Największa ich ilość powstała przy słuchaniu europejskiej muzyki
romantycznej. Wyobrażenia współczesne wyróżniają się wielką różnorodnością, z trudem poddającą się jakimkolwiek uporządkowaniom i kategoryzacji. Najczęściej wyobrażenia współczesne powstałe przy słuchaniu wszystkich stylów muzycznych nie mają charakteru narodowego, dotyczą innych
kategorii zdarzeń.
Na podstawie przeprowadzonych badań możemy wnioskować, że nie istnieje
sztywna granica między muzyką własną i obcą. Muzyka w dużym stopniu jest
językiem uniwersalnym, zrozumiałym niezależnie od pochodzenia etnicznego
twórcy i odbiorcy. Różne style muzyczne oddziałują podobnie na emocje słuchaczy i pobudzają ich wyobraźnię. Zauważamy jednak także, iż muzyka o utrwalonym znaczeniu narodowym powoduje największe pobudzenie sfery emocjonalnej oraz wywołuje najwięcej wyobrażeń dotyczących historii własnego narodu. Pozostałych stylów muzycznych słucha się ze znacznie mniejszym zaangażowaniem emocjonalnym, a prawdopodobnie także – z mniejszym zrozumieniem.
Uzyskane wyniki każą zastanawiać się nad granicami swobody w percepcji
muzyki. Z jednej strony całkowita dowolność sposobu słuchania jest chyba jednym z podstawowych praw człowieka, który sam może kształtować swoje gusty
i upodobania muzyczne, korzystając z wielkiego wyboru, oferowanego przez
zglobalizowany świat. Z drugiej jednak strony korzystne wydaje się pewne ukierunkowanie niektórych aspektów słuchania muzyki, zwłaszcza w odniesieniu do
dzieci i młodzieży, z tendencją do wyjaśniania niektórych zagadnień historyczno-kulturowych i strukturalnych danego stylu, by sama muzyka stała się bardziej
zrozumiała. Dotyczy to szczególnie muzyki narodowej i utworów łączących
muzykę polską z innymi gatunkami. Powstaje jednak pytanie, czy ścisłe ukierunkowanie słuchania nie zakłóci swobodnego odbioru utworów i ich przeżywania na poziomie emocji? Otwiera się tutaj pole do dalszych badań, w których
prezentacja utworów zostanie poprzedzona krótką prelekcją nt. danego stylu
muzycznego, kompozytora i samego utworu.
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Summary
Own music – alien music. Some aspects of perception of different music
styles by High school students in the age of globalism
Listening to music is connected with inducing emotions and imaginations.
The only method of exploring them is still verbal description, made by the auditor. It is explored, which emotions and imaginations are made by pieces of music
in different styles: polish national music, european romantic music, polish folk
music, polish jazz and american heavy metal.
The tests result that all of styles stimulate emotional sphere, relatively much
feeling were made by polish national music. All of this styles inspire imagination and they make historical and present-day visions beside of time, when they
were made. Also, the largest number of imaginations connected witch historical
characters and events were induced by polish national music. In cases of all
pieces of music, we could find peoples, that they felt no feeling, nor imaginations.
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Nørgaards Højskole.
Duńska szkoła wielokulturowości
Podczas semestru zimowego w roku akademickim 2010/2011 (od pierwszych dni stycznia do końca czerwca) uczestniczyłam w stażu w duńskiej Nørgaards Højskole – Danish Folk High School1. W tym krótkim szkicu chciałabym
przedstawić na podstawie swoich doświadczeń i przemyśleń główne założenia
edukacyjne oraz wychowawcze tej ciekawej instytucji szkolnej.
Duński „Folkehøjskole”, to system szkół nieposiadających swojego odpowiednika w polskim systemie oświatowym. Jest to jeden z powodów, dla których może okazać się szczególnie interesujący i wart uwagi dla kulturoznawcy
czy pedagoga. Organizatorem stypendiów zagranicznych i wymiany studentów
jest Ośrodek Studiów Zagranicznych i Współpracy Międzynarodowej „Cirrus”
działający przy duńskim Ministerstwie Oświaty. Stypendia fundowane dzięki tej
instytucji pozwalają już od wielu lat młodzieży z nowych krajów członkowskich
Unii Europejskiej – w tym przypadku Polski, Węgier czy Litwy – uczestniczyć
w zajęciach i przebywać na terenie Danii. Choć w obecnej chwili wielokulturowość wniknęła w struktury wielu duńskich szkół wraz z rozwojem Wspólnoty
Europejskiej, to idea wielokulturowości nie towarzyszyła założycielom oraz
pomysłodawcom tej sieci szkół. Obecnie szkoły te mają kształt wielokulturowy
nie tylko ze względu na liczne uczestnictwo w programie osób wielu narodowości i kontynentów, ale także poprzez przekaz specyficznych wartości czy rozwoju określonych umiejętności wiążących się z tą koncepcją. Odpowiadają one
1

W języku polskim nie ma do tej pory odpowiedniego tłumaczenia duńskiego terminu, dlatego
też będę posługiwała się terminem angielskim. Używany do tej pory przekład – Duński Uniwersytet Ludowy nie wydaje się do końca odpowiedni ze względu na konotacje i tradycje
związanie z funkcjonowaniem uniwersytetów ludowych w II Rzeczpospolitej i PRL. Choć
uniwersytety ludowe w Polsce powstały na bazie idei skandynawskich, to w praktyce poszły
nieco inną drogą, odpowiadając na specyficzne potrzeby polskiej wsi okresu międzywojennego.
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ideom związanym z pojmowaniem terminów takich, jak: równość, tolerancja,
poszanowanie wolności i godności każdej jednostki. Zarysujmy jednak historię
powstania tego rodzaju szkół.

1. Krótka historia i założenia
Ojcem założycielem duńskich Folk High School jest Nikolaj Frederik
Grundtvig żyjący w latach 1783–1872 w Kopenhadze. Protestancki pastor, pisarz, poeta, filozof, przesiąknięty ideami oświecenia stworzył wzór edukacji
uważany przez siebie za idealny. Wzór nauki ustawicznej, dostępnej dla każdego
człowieka bez względu na pochodzenie, zamożność czy status społeczny.
Warto wymienić tu osiem głównych zasad pedagogiki Grundtvigowskiej:
1. Każda istota ludzka jest niepowtarzalna i wyjątkowa.
2. Istoty ludzkie potrafią odnaleźć w sobie to, co w nich wyjątkowe, niepowtarzalne dzięki wglądowi w społeczności – obecne i funkcjonujące dawniej.
3. Podstawą uczenia się jest uczenie się życia – pozwalające uczniom wyjaśnić
sens ich egzystencji.
4. Z prawdziwym uczeniem się mamy do czynienia wtedy, kiedy uczniowie
uczą się z chęcią i kiedy mogą połączyć wiedzę z własnymi doświadczeniami życiowymi.
5. Uczenie musi być skoncentrowane na całej istocie ludzkiej (podejście holistyczne), a przede wszystkim musi wykorzystywać żywe słowo.
6. Opowiadanie historii jest istotną formą nauczania.
7. Śpiewanie jest podstawą wzbudzania zainteresowania uczniów.
8. Uczenie angażuje całą osobowość nauczyciela2.
Głównymi zasadami obecnymi w nauczaniu N. Grundtviga są też: stosowanie żywego słowa (uczenie się poprzez rozmowę, pogadankę, wykład); oświecenie (robienie czegoś nowego otwarcie, poszerzanie horyzontów, budzenie kreatywności i chęci dalszego rozwijania się, doskonalenia); ożywienie (budzenie
fantazji i wyobraźni, budowanie przekonania, że można coś zmienić w swoim
życiu); partnerska relacja uczeń–nauczyciel (nauczyciel jako przewodnik, jako
żywy przykład osoby, która sama wciąż się uczy), budowanie więzi między
uczestnikami (tworzenie poczucia solidarności, np. poprzez wspólne śpiewanie,
wycieczki, zajęcia grupowe)3.
Grundtvig nie dał jednak nigdy dokładnych wskazówek dotyczących budowy i kształtowania szkół, szczególnie jeśli chodzi o studentów zagranicznych
i wymianę pomiędzy państwami. Brak w jego koncepcji szczegółowego opisu,
2

3

http://grundtvig.ziarno.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=90&Itemid=97, stan
z 12.06.2011.
http://grundtvig.ziarno.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=91&Itemid=98, stan
z 12.06.2011.
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jak Folk High Schools powinny działać w praktyce, jednak stworzone przez niego idee łatwo i samoistnie zostały wcielone w życie wraz z historycznym rozwojem Danii i Europy. Najważniejszym dla spuścizny N. Grudtviga wydaje się realizacja idei, iż szkoły te powinny wychowywać do życia i odpowiedzialnego
funkcjonowania w społeczeństwie. Powinny one rzucać światło na podstawowe
pytania związane z życiem ludzi – zarówno jednostek, jak i członków każdego
społeczeństwa, i w odniesieniu do każdej epoki.
Pierwsza szkoła Folk High School została założona w Rødding w Danii
w 1844 roku przez Christiana Flora, który zainspirowany myślą Nikolaja Frederika Grundtviga postanowił wcielić ją w życie. Powstała wobec rosnących potrzeb demokratycznego społeczeństwa, oświecenia niewykształconych obywateli
zarówno mieszczan, jak i chłopów (Dania do dziś jest przede wszystkim krajem
o charakterze rolniczym). Potrzeba alternatywnych metod nauczania wynikała
przede wszystkim z konieczności sprostania zadaniu wykształcenia najbiedniejszych grup społecznych. Według Grundtviga danie ludziom narzędzi pomocnych do zmiany swojej sytuacji życiowej i zrobienie wobec nich pierwszego
kroku pociągnie za sobą szereg pozytywnych zmian. Zaktywizuje i zaangażuje
grupę do działania i podniesienia swoich kompetencji zawodowych i życiowych.
Oczywiście wiele zmieniło się z biegiem lat i szkoły dostosowują się i zmieniają
wobec wyzwań nowych czasów. Rdzeń jednak pozostaje niezmieniony i początkowe założenia świetnie korespondują z dzisiejszymi zagadnieniami i problemami.
Szkoły zostały poddane daleko sięgającym zmianom, szczególnie w ciągu
ostatnich czterech dekad. Rozwój społeczeństwa związany z industrializacją,
migracjami ludności oraz zmianami kontekstu kulturowego (ruchy kontrkultury
na terenie Europy w latach 60. czy nagły rozwój mediów elektronicznych) zmusił do redefinicji pierwotnej funkcji szkół. Zaczęły one kierować swoją ofertę do
bardzo szerokiego grona odbiorców, dzięki czemu liczba uczestników pozostaje
cały czas na bardzo wysokim poziomie. Szkoły te nadal są i zapewne będą bardzo istotnym oraz ważnym elementem duńskiego systemu szkolnictwa. Warto tu
też wspomnieć, iż podobne szkoły zaczęły powstawać w wielu krajach. Początkowo w krajach skandynawskich, z czasem rozprzestrzeniając się na tereny Europy Środkowej, a także – choć w ograniczonym stopniu – znalazły uznanie
w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Już w 1914 roku Dania miała 83 Folk High
Schools i ruch był dobrze ugruntowany w Norwegii, Szwecji i Finlandii, pojedyncze szkoły-przykłady działały w USA, Wielkiej Brytanii, Japonii Szwajcarii
i Czechosłowacji. Z biegiem lat powstawało ich coraz więcej.
Wspólne cechy Folk High Schools – obecne kiedyś i dziś – można sprowadzić do poniższych założeń:
— Pobyt trwa zazwyczaj semestr (od sześciu miesięcy do jednego roku).
— Szkoły tak jak kiedyś połączone są z akademikami i jest to organicznie połączony ze sobą kampus – można łączyć funkcje egzystencjalne z procesem
uczenia się i spędzania czasu w grupie.
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— Istnieje duża różnorodność tematyki studiowania, można dokonać wyboru
odpowiedniego kierunku czy kursu przedmiotowego.
— Brak egzaminów końcowych – otrzymuje się jedynie dyplom ukończenia
kursu.
— Pedagogiczna wolność i swoboda nauczania przy istniejącym jednak regulaminie pobytu i określonych obowiązkach.
— Pomoc w rozwoju osobistym i nauka umiejętności społecznych.
— Społeczne i demokratyczne uczestnictwo w życiu szkoły.
— Jedną z głównych koncepcji, którą wciąż można znaleźć na Folk High Schools
dziś, jest „kształcenie przez całe życie”4.
Podczas pobytu w Folk High School każdy ma takie same obowiązki i prawa
– bez względu na płeć, religię, narodowość, pochodzenie etniczne itp. Główną
cechą i rdzeniem idei ludowych szkół wyższych jest równość i wzajemne uczenie się „od siebie” nauczycieli i uczniów. Słowami kluczowymi są tu: szacunek,
dialog, tolerancja i współpraca.
Obecnie szkoły w Danii finansowane są aż w 85% z budżetu państwa duńskiego, lecz pomimo tego bardzo wysokiego stopnia wsparcia zachowują one
prawie całkowitą niezależność programową. Każda szkoła może przyjąć osobny
profil, system nauczania, np. bardziej radykalny czy eksperymentalny.
Aby aplikować do szkoły, nie trzeba spełniać szczególnych kryteriów, każdy
w wieku od 17–70 lat może ubiegać się o miejsce (sic!). W praktyce jednak
przeważającą większość stanowią ludzie młodzi, którzy stoją przed wyborem
kierunku studiów czy drogi życiowej i nie wiedzą jeszcze, czym tak naprawdę
chcieliby się zajmować. Szkoła pragnie pomóc odnaleźć ich prawdziwe powołanie zawodowe i życiowe. Nie daje ona jednak żadnych konkretnych kwalifikacji,
przez młodych ludzi traktowana jest często jako „zasłużona przerwa” po zdaniu
egzaminu dojrzałości, a przed podjęciem pierwszej pracy. Nieco inny charakter
mają jednak kursy dla osób starszych, o czym dalej.
Wiele Folk High Schools działa jako pełnomocnicy promujący rzeczywistość międzynarodową i globalną. Chociaż w przeważającej mierze skupiają się
na przekazie wiedzy dotyczącej duńskiej kultury i tożsamości, także bardzo dużo
miejsca poświęcają kulturze i tożsamości Europy oraz wartościom obecnym
w globalnym świecie. Proces nauczania, jego treści oraz podejmowane problemy
osadzone są w szerokim kontekście ponadnarodowym, wspólnotowym, gdyż
przeznaczone są dla studentów pochodzących z różnych krajów. Większość ze
szkół zaprasza studentów obcojęzycznych, dzięki czemu zajęcia odbywają się
w języku angielskim przy równoczesnej intensywnej nauce duńskiego.

4

http://www.hojskolerne.dk/the-danish-folk-high-school, stan z 12.06.2011.
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2. Nørgaards Højskole
Nørgaards Højskole mieści się w Bjerringbro – małej miejscowości w pobliżu uniwersyteckiego miasta Aarhus. Jest jedną z wielu szkół stworzonych według wyżej opisywanych idei i wzorów. Powstała w 1955 roku i od początku
oferuje wiele profili nauki dostosowanych do indywidualnych zainteresowań
uczestników. Można uczestniczyć w kursach: nauki muzyki klasycznej, popularnej, chóru, kształtować umiejętności aktorskie, rozwijać talenty sportowe czy
artystyczne.
Niezależnie od wyboru kierunku można realizować zajęcia dodatkowe dostępne dla wszystkich uczestników. Wśród nich są zarówno zajęcia sportowe
(climbing, mountainbike, piłka ręczna, filipińska sztuka walki, taniec), jak i ogólnokształcące (literatura angielska, treningi ekspresji głosu, nauka pisania tekstów
piosenek, nauka rękodzieła i renowacji mebli). Szkoła ma do swojej dyspozycji
basen, salę gimnastyczną oraz boiska do gier zespołowych.
Studenci zagraniczni biorą udział w zajęciach pod nazwą: „International”,
dzięki którym w sposób szczególny mogą przybliżyć sobie kulturę, historię
i ustrój polityczny Danii. Dzięki wielu wycieczkom krajoznawczym zwiedzają
muzea czy zabytki w niewielkich duńskich miasteczkach. Szczególnie duży nacisk kładziony jest też na sport, zajęcia fizyczne i grupowe o charakterze nie rywalizacji między uczestnikami, ale skłaniające do współdziałania w wysiłku
i budowania więzi przedstawicieli różnych narodów.
Szkoła organizuje też kursy dla ludzi w podeszłym wieku, którzy skończyli
już swoją aktywność zawodową i – przebywając na emeryturze – mają wiele
wolnego czasu. Poprzez tygodniowy pobyt w grupie osób o podobnym wieku
i statusie społecznym, wykłady i wyjazdy studyjne, zajęcia dla kobiet, np. rzeźbę, malarstwo, klasyczny rysunek, taniec czy naukę gry w golfa i brydża dla panów, uczestnicy mogą aktywizować swój potencjał życiowy i miło spędzić czas.
Szczególnie ważne dla ludzi starszych są kursy obsługi komputera czy fotografii
cyfrowej, które cieszą się szczególnym zainteresowaniem. Z łatwością dostrzec
można, jak tego rodzaju bardzo różnorodne zajęcia aktywizujące mogą wspomóc w utrzymaniu zdrowia psychicznego poszczególnych osób i całego społeczeństwa tego zasobnego materialnie, ale często – co tu kryć – dość ubogo żyjącego duchowo kraju. W ofercie kursów znajdują się także pobyty świąteczno-noworoczne, które mogą być szansą dla ludzi samotnych, opuszczonych i wykluczonych społecznie.
Można tę ofertę porównać z polską ideą dobrze znanych uniwersytetów trzeciego wieku oraz koncepcją edukacji przez całe życie (LifeLong Learning), czyli
z kształceniem ustawicznym. Uczenie się przez całe życie jest wszak niewątpliwą koniecznością współczesnej rzeczywistości. Błyskawicznie zachodzące
zmiany społeczne i gospodarcze oraz nieprzewidywalna przyszłość sprawiają, że
niemożliwe jest dokładne zaplanowanie przebiegu życia człowieka i wyznacze-
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nie sobie już w okresie młodości ostatecznych celów życiowych i ich późniejsza
realizacja. Ważnym argumentem przemawiającym za koniecznością ustawicznego kształcenia jest także fakt, iż w nowoczesnym społeczeństwie potrzebni są
ludzie twórczy, krytycznie myślący i szybko reagujący na zmiany. Ludzie posiadający kompetencje do tworzenia relacji międzyludzkich charakteryzujących
się demokratycznymi wartościami, współpracą i zdolnością rozwiązywania konfliktów, odpowiedzialnością i samodyscypliną. Odpowiedzią na te wyzwania
współczesności może być z pewnością uczenie się przez całe życie, indywidualizacja procesu uczenia, elastyczność, powiązanie uczenia się z realnym życiem, dostęp do odpowiednich instytucji edukacyjnych.
Teoretycznym założeniem szkół wynikającym ze współczesnej wiedzy psychologiczno-pedagogicznej jest angażowanie w procesie uczenia różnych rodzajów inteligencji, nie tylko matematyczno-logicznej i lingwistycznej, ale także inteligencji emocjonalnej, kinestetycznej, interpersonalnej, intrapersonalnej, a także przestrzennej. Dlatego zajęcia obejmują tak bardzo różną tematykę i różne
aspekty życia każdego człowieka, np. zdrowie (ruch, odżywianie), ekologię
(wartość przyrody, ogrodnictwo ekologiczne, gospodarka odpadami), rzemiosło
i sztukę, pracę z komputerem, rozwój osobisty poprzez spotkania, wycieczki,
warsztaty i treningi szeregu umiejętności interpersonalnych.
Zauważmy w tym miejscu, jak bardzo współcześnie brzmią powyższe założenia. Wydają się być zgodne z postulatami ostatniej reformy edukacji w Polsce,
która za kluczowe zadanie uznała wyposażenie uczniów w zestaw konkretnych
umiejętności życiowych jako gwarant samorealizacji i przystosowania jednostki
do zmieniających się warunków funkcjonowania w niedającej się do końca
przewidzieć przyszłości. Celem edukacji w propozycji postmodernistycznej jest
urzeczywistnienie idei, aby wolność stawała się miejscem autokreacji jednostki.
Edukacja ma umożliwić ludziom wybór sposobów życia, które przyniosłyby im
najwyższy stopień rozwoju i samorealizacji.
Danish Folk High School zaangażowana jest dziś w złożoną rzeczywistość
nowoczesności i próbuje odpowiedzieć na problemy i pytania narodowe, międzynarodowe i globalne. Można stwierdzić, że zarówno w założeniach ideowych, jak i w praktyce Szkoły próbuje się wykorzystać tezę o indywidualistycznej naturze człowieka, która realizuje się przez wyrażenie swojego niepowtarzalnego sposobu bycia. Jednak realizacja tej tezy następuje nie w opozycji
do wspólnoty ale właśnie we współpracy, wymianie i dopełnianiu się dzięki
kontaktom z członkami innych kultur i narodów. Tworzy to nową wartość i daje
nadzieję na utworzenie realnych więzi łączących wszystkich uczestników programu jako fundamentu wspólnoty. Zagadnienie zbliżania kultur dotyczy
zwłaszcza naszych czasów, gdy ponad 900 mln osób rocznie przemieszcza się
po świecie, korzystając z nowoczesnych środków komunikacji.
Częste spotkania z innymi pozwolą budować zgodne współistnienie między
ludźmi i narodami i działają na rzecz obalania barier rozdzielających kultury.
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Podczas pobytu w Szkole, w ciągu sześciu miesięcy miałam możliwość uczestniczenia w kursie w wersji międzynarodowej. Pojechałam tam jako absolwentka
kulturoznawstwa, a więc z pewnym teoretycznym przygotowaniem do zagadnienia wielokulturowości, jednak osobiste kontakty i doświadczenia powstałe
podczas realizacji ciekawych projektów badawczych i praktycznych w grupie
międzynarodowej otworzyły mnie na nowe problemy wynikające z konieczności
przekraczania barier nawyków, zwyczajów, języka etc. Pozwoliło mi to dokonać
oceny wagi osobistych doświadczeń w relacjach z różnymi kulturami i ich
wpływu na tendencje do otwartości i zrozumienia „Innego”. Atmosfera współdziałania i partnerstwa, twórczych poszukiwań i rozwiązywania problemów zaowocowała rozbudzeniem intelektualnym i emocjonalnym uczestników, a próba
zrozumienia problemów współczesności i interpretowanie różnych doświadczeń
historycznych pomogły we wzajemnym dialogu. Pozwoliły także na nawiązanie
osobistych znajomości oraz przyjaźni i wciąż trwających kontaktów z przedstawicielami różnych krajów.
Prezentowany tu model szkoły, jak wspomniano wcześniej – niemający swoich odpowiedników w polskim systemie oświatowym – skłania do pewnych refleksji. Warto, aby teoretycy i praktycy zajmujący się problematyką wielokulturowego kształcenia oraz wychowania w większym stopniu zainteresowali się
stosowanymi przez duńskie placówki o nazwie Folk High School rozwiązaniami. Wypracowanymi metodami pracy, sposobami pozyskiwania środków finansowych na różne formy działalności, czy pewnymi założeniami ideowymi. Bez
wątpienia takim przesłaniem ideowym jest dostarczenie uczestnikom, wywodzącym się z różnych obszarów kulturowych i lokalnych tradycji, możliwości licznych, głównie na bazie działań artystycznych i sportowych, kontaktów międzyludzkich. Spotkań mających charakter nie tylko czysto międzykulturowy, ale
także międzypokoleniowy. Realizacja różnorodnych przedsięwzięć zarówno
przez osoby bardzo młode, wkraczające dopiero w swoją dorosłość i dokonujące
pierwszych życiowych wyborów, oraz starszych uczestników zajęć jest godna
zauważenia. Wspomniane grupy mają sobie wiele do zaoferowania. Należy też
wspomnieć, że ważnym składnikiem programu Folk High School jest propagowanie rodzimej kultury, tradycji i zwyczajów. Tak więc podobnego typu placówki, jakie mogłyby powstać w naszych rodzimych warunkach, mogłyby stać
się swoiście rozumianymi ambasadami, a jej absolwenci ambasadorami polskiej
kultury.
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Summary
Nørgaards Højskole. Danish school of multiculturalism
The article based on the author’s experience shows the main assumptions of
the specific education system of youth and adults in Denmark. Nørgaards
Højskole is a school of acting with an offer of enriching the knowledge and
skills of young people ending a stage of education compared with the Polish
secondary school. Before the young man will choose his career and life he/she
has a chance at a course lasting one or two semesters, to recognize their
strengths, look at the interpersonal contacts with others, participate in joint projects. You can choose from the following course offers: classical music, popular,
choir, science, drama, sport or art. The article includes a brief historical sketch of
Danish universities, the creation based on folk pedagogy N. Grundtvig assemblies. The Danish „Folkehøjskole” This school system does not have its counterpart in the Polish educational system. At the end of the article the author presents
the reasons for which this system is particularly interesting and worthy of attention for the Polish specialists in the area of culture or teachers. Education in Poland as a key task should equip students with a set of specific life skills as
a guarantor of individual self-realization and adaptation to changing operating
conditions as far as the unpredictable future is concerned. The practice of Danish
schools shows that by opening the contacts with other EU countries, members of
other cultures and nations, these goals can be achieved through intercultural cooperation, the atmosphere of cooperation and partnership and creative exploration.
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Wartości wychowawcze
w systemach filozoficzno-religijnych Tybetu
We współczesnych czasach o wiele bardziej dostępne niż jeszcze kilkanaście
lat temu w naszym kraju są różnorodne ideologie, religie, kultury. Każda z nich
niesie ze sobą pewne wartości, które mogą być mniej lub bardziej pożądane
w wychowaniu młodego pokolenia. W dobie globalizacji młodzi ludzie mają
ułatwiony dostęp do różnorodnych ruchów społecznych, które oferują wielorakie
filozofie i style życia, czasem wątpliwe jeśli chodzi o ich wartość aksjologiczno-moralną.
Irena Wojnar, komentując zmieniającą się rzeczywistość wokół nas, napisała: „W świecie współczesnym pojawia się nowe zagadnienie: wielokulturowość,
mozaika zróżnicowanych inności i tożsamości. Inność staje się nie tylko faktem,
ale źródłem nowej wiedzy i nowego wzbogacenia, podstawą nieznanej dotychczas pedagogiki pogranicza, propozycji rozszerzającej zasadę tolerancji o pozytywną akceptację inności wzbogacającej”1.
Ważne staje się nabycie takiej wiedzy i kompetencji, które pozwolą wychowawcy wprowadzić swego wychowanka w ten dynamiczny, różnorodny świat,
wspierać go w wybieraniu właściwych dróg i podejmowaniu życiowych wyborów2.
Zdaniem Władysława Cichonia „wychowanie – to przede wszystkim urzeczywistnianie osobowych wartości w twórczym rozwoju wychowanków.
Ukształtowanie pełnego człowieka wymaga bowiem zrozumienia ludzkiej natury oraz możliwości, jakie ona w sobie zawiera”3. Zgodnie z założeniami teorii
wychowania „u źródeł tendencji wychowawczych leży zwykle określona kon1
2
3

I. Wojnar, Humanistyczne intencje edukacji, Warszawa 2000, s. 23.
Tamże, s. 46–47.
W. Cichoń, Wartości – Człowiek – Wychowanie. Zarys problematyki aksjologiczno-wychowawczej, Kraków 1996, s. 8.
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cepcja wartości i człowieka”4. W procesie wychowania niezbędna jest wiedza
o człowieku i tkwiącym w nim potencjale, konieczne staje się zatem odwołanie
do aksjologii, dziedziny nauki, która pozwala żyjącemu we współczesnym świecie człowiekowi dokonywać właściwych moralnie wyborów oraz rozwiązywać
napotykane konflikty i trudności5. Kolejną dziedziną dostarczającą wiedzy o skuteczności oddziaływań i ich wartości moralnej jest antropologia, w rozumieniu
której „wychowanek jako istota ludzka jest duchowo-cielesną całością, na którą
składa się wiele różnych elementów strukturalnych, tkwiących u podłoża psychiki i kształtujących osobowość oraz charakter człowieka”6. Wychowawca
w tym rozumieniu jest dla swego wychowanka przewodnikiem wspierającym go
na drodze samopoznania i doświadczania świata wartości. Zadaniem wychowanka jest docieranie do własnej tożsamości, poznawanie siebie i uświadamianie sobie aspektów istnienia7.
W niniejszym artykule odwoływać się będę do uniwersalnych wartości, które, chociaż często tożsame z wyznawanymi przez świat Zachodu, w kulturze
Wschodu są inaczej postrzegane i odmienny jest sposób docierania do nich. Stało się tak w wyniku ukształtowania się na przestrzeni wieków odmiennych wielkich tradycji religijnych, które w różny sposób postrzegają człowieka i cele jego
egzystencji. W kulturze Środkowego Wschodu, głęboko przenikniętej tradycją
buddyjską, której przykładem jest Tybet, istniejące od stuleci szkoły buddyjskie8
przekazywały w swoich naukach (i w niewiele zmienionej postaci przekazują do
chwili obecnej) treści ściśle związane z wychowaniem. Głównym celem tych
nauk jest przede wszystkim rozwijanie świadomości jedności bytu ludzkiego
oraz dążenie do osiągnięcia wzorca osobowości, jaki w buddyzmie mahajany
stanowi Budda Siakjamuni i bodhisattwa oraz nauczanie zgodne z obyczajem.
W niniejszym artykule zostanie omówiony wzór człowieka, który dla Tybetańczyków stanowi Budda Siakjamuni, wzór osobowości – bodhisattwa, oraz relacja pomiędzy mistrzem (nauczycielem) a uczniem. Zaprezentowane zostaną
również wartości, jakimi kieruje się w życiu osoba, podejmująca się żyć zgodnie
z zasadami wypływającymi z altruistycznej postawy. Dla zobrazowania, jak silnie buddyzm wpłynął na zmianę uznawanych wartości, przedstawione zostały te
z nich, które były przyjęte w Tybecie w okresie poprzedzającym pojawienie się
buddyzmu.
I. Wojnar zwraca uwagę, że obecnie czynione są międzynarodowe działania
dotyczące określenia uniwersalnej etyki, gdzie na „plan pierwszy wysuwają się
4
5
6
7
8

Tamże, s. 7.
Tamże.
Tamże, s. 114.
Por. tamże, s. 166; I. Wojnar, dz. cyt., s. 46, 207.
Na przestrzeni czasu ukształtowały się w Tybecie cztery szkoły: Ningma, Sakja, Kagju i Geluk,
z których każda wyznaje filozofię mahajany. J. Powers, Wprowadzenie do buddyzmu tybetańskiego, Kraków 2003, s. 441.
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prawa człowieka i demokracja, umiejętność pokojowego współdziałania i rozwiązywania konfliktów, umiejętność twórczego myślenia, tolerancja wobec inności”9. Zgodnie z szacunkami w Polsce żyje kilkadziesiąt tysięcy osób praktykujących buddyzm lub sympatyzujących z nim, a liczba ta ciągle wzrasta. W Europie obecnie jest ok. 3 mln zwolenników tej religii10.
Jeszcze jeden powód, dla którego warto zapoznać się z wyznawanymi przez
tę kulturę wartościami, stanowi sytuacja polityczna, w jakiej znajduje się Tybet
od lat 50. ubiegłego stulecia. Tybet jest bowiem przykładem cywilizacji, która
pomimo swego piękna i mądrości ginie na oczach współczesnego świata od czasu, kiedy w 1950 r. wojska Chińskiej Republiki Ludowej stopniowo wkraczały
do tego kraju, uznając to niepodległe państwo za chińskie terytorium i tworząc
w jego miejsce w 1965 r. Tybetański Region Autonomiczny, a pozostałe ziemie
włączając do chińskich prowincji11. Od tego czasu Tybetańczycy, którzy sprzeciwiali się chińskiej indoktrynacji, byli mordowani, aresztowani lub ginęli w wyniku wyczerpującej pracy i nieludzkich warunków w obozach pracy przymusowej. Zniszczona została olbrzymia część dorobku kulturowego, który stanowiły
dzieła powstałe jako materialne symbole religii buddyjskiej, ponadto klasztory
i świątynie oddano do użytku publicznego, zakazano wszelkich świąt religijnych
i zwyczajów z nimi związanych. Niszczono także literaturę w języku tybetańskim, a młodym pokoleniom Tybetańczyków zakazano nauki języka ojczystego
i poddano je presji sinizacji12, co czyni się do chwili obecnej13. Od lat 50. ubiegłego wieku do tej pory mają miejsce procedery, kiedy łamane są podstawowe
prawa dziecka i prawa człowieka, a naród tybetański pozbawia się przywódców
religijnych i państwowych14.
9
10

11

12

13
14

I. Wojnar, dz. cyt., s. 26.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Buddyzm_w_Europie, http://pl.wikipedia.org/wiki/Buddyzm_w_Polsce,
stan z 20.10.2011. Dane te dotyczą wszystkich odłamów buddyzmu.
Por. K. Kollmar-Paulenz, Tybet. Zarys historii, Warszawa 2009, s. 160–163; H. Nakamura,
Systemy myślenia ludów Wschodu. Indie, Tybet, Chiny, Japonia, Kraków 2005, s. 296. Prowincje chińskie, do których zostały włączone ziemie należące do Tybetu, to Qinghai, Sichuan,
Gansu i Yunnan.
Sinizacja to proces narzucania kultury i języka chińskiego mniejszościom narodowym zamieszkującym chińskie terytorium. Definicja zaczerpnięta ze strony internetowej: http://pl.
wikipedia.org/wiki/Sinizacja, stan z 20.10.2011.
K. Kollmar-Paulenz, dz. cyt., s. 162–171.
Jako przykład można tutaj podać sprawę uprowadzenia przez władze chińskie w 1995 r. XI
Panczenlamy Gendun Czokje Nima, do tej pory nieodnalezionego, który miał wówczas 6 lat
i uważany jest za najmłodszego więźnia politycznego świata. Por. tamże, s. 173 oraz strona internetowa Programu Tybetańskiego Fundacji Inna Przestrzeń: ratujtybet.org/content/prisoners/
132/gendun_czokje_nima.htm, stan z 20.10.2011. Również raport opracowany przez Tibet Justice Center, dotyczący kwestii łamania przez chiński rząd praw dziecka, stosowania zatrzymań, tortur i złego traktowania przez przedstawicieli państwa, edukacji i opieki zdrowotnej, dostępny na stronie internetowej: http://www.tibetjustice. org/reports/children/index.html, stan
z 20.10.2011.
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Tybetańczycy zamieszkujący w obrębie etnicznego Tybetu oraz przebywający na uchodźstwie w różnych częściach świata za swego duchowego i politycznego przywódcę uznają XIV Dalajlamę, Tenzina Gyatso, który od 1959 r. przebywa na uchodźstwie w indyjskim mieście Dharmasala. Jego Świątobliwość
XIV Dalajlama jest uznawany przez Tybetańczyków za ucieleśnienie Buddy
współczucia, Awalokiteśwary (tyb. Czenrezing), który jest patronem Tybetu i,
jak wierzą Tybetańczycy, troszczy się o duchowy rozwój swoich potomków od
początku powstania narodu tybetańskiego15.
Buddyzm rozwijający się od początków naszej ery w Indiach przeszedł długą drogę, zanim dotarł ok. VII w. do Tybetu. W tym czasie jak i wcześniej, w okresie nazywanym wczesnotybetańskim, powstawała literatura o charakterze niereligijnym, która nie miała związków z docierającym dopiero na te ziemie buddyzmem: poezja, pieśni, zbiory aforyzmów i maksymy moralne. Wśród zachowanych sentencji znajdują się takie, które mają za zadanie wskazywać na właściwe
postępowanie, np. „Nie ukrywaj swych słów przed tym, kto mówi szczerze”,
„Nie odpowiadaj na kłamliwe słowa”, „Chociaż zajmujesz wysoką pozycję, broń
prostego ludu”, „Chociaż jesteś mądry, kieruj się tymi, którzy nie wiedzą”16.
W chińskich kronikach datowanych na VIII w. Tybetańczycy opisani zostali
jako naród barbarzyński i wojowniczy, posiadający dobrze wyszkolonych, władających mieczem i łukiem, sprawnych fizycznie i zdyscyplinowanych wojowników. Za godną chwały uznawano, w tym czasie licznych walk i podbojów,
honorową śmierć na polu bitwy, pogardliwie zaś odnoszono się do tchórzostwa,
starości i śmierci z powodu choroby. Tybetańczycy w tym okresie dużym szacunkiem darzyli i nadawali wysoką rangę rodzinom, których pokolenia ginęły na
polu bitwy. Wzorem do naśladowania był waleczny, silny i młody wojownik,
kierujący się w życiu honorem, gotów oddać życie dla swego władcy. W omawianych kronikach znajdują się m.in. takie zapisy dotyczące norm życia społecznego w tym czasie: „Wysoko cenią siłę fizyczną, gardzą zaś starością. Matka
pozdrawia syna, a syn ma pierwszeństwo przed swoim ojcem. Gdy wchodzą lub
wychodzą, młodzi ludzie idą zawsze przodem, a starsi w tyle”, „wstydzą się
tchórzostwa i uważają, że daleko lepiej jest zostać zabitym”17.
Pojawienie się buddyzmu w znacznym stopniu wpłynęło na zmianę wartości
wyznawanych przez społeczeństwo tybetańskie: porzucone zostały idee walki,
rywalizacji i gromadzenia dóbr materialnych. Buddyzm przyniósł ze sobą wartości i kształtował tradycje, które były pielęgnowane w tym kraju przez stulecia,

15
16
17

J. Powers, dz. cyt., s. 137, 189, 198–201.
D. Snellgrowe, H. Richardson, Tybet. Zarys historii kultury, Warszawa 1978, s. 50–51, 64–66.
Tamże, s. 33–37. Autorzy książki podają w wątpliwość niektóre opisy zawarte w chińskich
kronikach, ale stwierdzają też, że potwierdzenie wielu z tych informacji można znaleźć także
w innych źródłach.
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zaczęła rozwijać się kultura o swoistych obyczajach, czemu sprzyjała w dużej
mierze geograficzna izolacja i surowe warunki klimatyczne18.
Pierwotną religią wyznawaną przez Tybetańczyków był „bön” (termin bön
oznacza tyle co prawda lub rzeczywistość), który wywarł istotny wpływ na
kształtowanie się systemu wierzeń i przekonań tego narodu, a jego elementy pozostają do tej pory w tej kulturze żywe i przekazywane są z pokolenia na pokolenie w postaci mitów i baśni. Z upływem czasu, gdy buddyzm coraz bardziej
rozprzestrzeniał się w Tybecie, obie religie przenikały się wzajemnie: bön
wchłaniał elementy buddyzmu i odwrotnie, buddyzm czerpał inspiracje z bön
i przejmował od niego obrzędy i rytuały19, stąd we współczesnej literaturze pojawiają się stwierdzenia, iż obecnie jest to jedna z odmian buddyzmu20.
W buddyzmie tybetańskim historyczny Budda Siakjamuni jest postrzegany
raczej jako wielki symbol religijny niż postać historyczna. Kiedy buddyzm docierał do Tybetu, pamięć o Buddzie, jako człowieku żyjącym przed wiekami21, uległa
już zatarciu, a na pierwszy plan wysunęła się legenda o nim, której zadaniem było
przede wszystkim dostarczenie wyznawcom wzoru człowieka, który osiągnął
przebudzenie22 i nieśmiertelność, a swą mądrością i mocą przewyższył wszystkich
żyjących przed nim ludzi, a nawet bogów czczonych wówczas w Indiach.
Historyczny Budda nazywał się Siddhartha Gautama i był nepalskim księciem pochodzącym z plemienia Siakja. Kiedy osiągnął wielką mądrość, został
nazwany Siakjamuni („Mędrzec z Siakjów”) oraz Budda23, czyli „Przebudzony”.
Legendy mówią, że Siddhartha Gautama wychowany został w bogactwie i przepychu, zdobył rozległe wykształcenie i był mistrzem w takich dziedzinach, jak
matematyka, języki obce i sztuki wojenne. Dorastał w beztroskiej atmosferze,
w otoczeniu zmysłowych przyjemności i rozrywek, nieświadomy przemijalności
ludzkiej egzystencji, istnienia bólu i cierpienia. Kiedy pewnego dnia, jako dorosły człowiek posiadający już własną rodzinę, opuścił pałac, zobaczył po raz
pierwszy w życiu starego człowieka. Uświadomił sobie wówczas, że i jego spotka w przyszłości podobny los, zaczął więc rozmyślać nad sensem przywiązania
18
19

20
21

22

23

H. Nakamura, dz. cyt., s. 296.
Jako przykład można podać obrzęd „przeprowadzania świadomości” zmarłego przez bardo,
czyli stan pomiędzy śmiercią a ponownymi narodzinami, którego niektóre części z pewnością
nie są zaczerpnięte z buddyzmu. D. Snellgrowe, H. Richardson, dz. cyt., s. 94–95.
Tamże, s. 95.
Współcześni buddolodzy przychylają się do koncepcji, iż Budda Siakjamuni żył ok. V w. p.n.e.
J. Powers, dz. cyt., s. 29, 32–34.
Przebudzenie, także: oświecenie, samourzeczywistnienie to zdolność postrzegania rzeczywistości poza jakimikolwiek wyobrażeniami, bez zniekształceń; wyjście poza wszelkie uwarunkowania, wyzbycie się cierpienia, przywiązania, pożądania, rozwinięcie doskonałej mądrości i współczucia. Tamże, s. 32–34.
Tytuł budda jest nadawany w buddyzmie tym, którzy osiągnęli najwyższy poziom oświecenia
(przebudzenia), w tradycji buddyjskiej istnieje więc wiele postaci określanych jako „budda”,
ale tylko w przypadku Buddy Siakjamuniego tytuł ten pisany jest dużą literą. Tamże, s. 29.
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do przemijających rzeczy, młodego ciała i przyjemności. Kolejne wyprawy poza
pałac skonfrontowały księcia z chorobą i śmiercią. Po tych doświadczeniach
Siddhartha zapragnął wyzwolić się z uwarunkowań ludzkiej egzystencji (budd.
samsara24). Pewnego dnia zobaczył ascetę, który w poszukiwaniu wewnętrznego
spokoju wyrzekł się przyjemności oraz pragnień i wiódł zdyscyplinowane życie.
Zapragnął wówczas podążać tą samą drogą co żebrzący asceta, porzucił więc
tron, majątek, rodzinę i udał się w świat, w poszukiwaniu wewnętrznego spokoju i zrozumienia. Kilka następnych lat Siddhartha spędził, medytując, zgłębiając
istotę zjawisk i przyczyny uwarunkowań, w efekcie których następuje gromadzenie karmy25 i doświadczanie przez człowieka bólu i cierpienia. Osiągnął wreszcie pełną świadomość – dostąpił wszechwiedzy, rozwinął doskonałe współodczuwanie, nadludzkie zdolności i stał się Buddą. Podróżując po świecie, wskazywał wszystkim, którzy go o to poprosili, drogę wyjścia poza własne ograniczenia, a sposób, w jaki to robił, zdaje się być istotnie zbliżony do obecnego,
podmiotowego podejścia w wychowaniu26.
Dla buddysty Siddhartha Gautama jest wzorem w pełni zrealizowanego
człowieka, który dzięki swojej ciężkiej pracy wyzwolił się od wszelkich niedoskonałości, rozwinął w sobie miłość i współczucie do wszystkich istot oraz
wskazał innym drogę osiągnięcia doskonałości. Taka postawa jest przykładem
altruistycznego działania, które znajduje uznanie również w zachodniej myśli filozoficznej, m.in. stanowi fundament etyki głoszonej przez Arthura Schopenhauera. Schopenhauer rozumiał altruizm jako tożsamy ze współczuciem, które
odczuwa każdy z nas, widząc cierpiącego człowieka, i jest on według niego naturalną cechą ludzką27.
Na temat altruizmu na gruncie wychowania wypowiadał się Mieczysław Łobocki, który, analizując jego genezę, zauważył, iż w starożytnym świecie jedynie buddyzm przywiązywał wagę do altruistycznego nastawienia jako celu życia, a pozostałe kultury bardziej ceniły rozwój intelektualny człowieka28. Autor
24

25

26

27
28

Samsara (Koło Życia) to inaczej wędrówka – koło narodzin, śmierci i odrodzenia, którą odbywa każda istota ludzka, dopóki żyje w ignorancji i nie pozna własnej prawdziwej tożsamości.
Sukcesywnie odradza się i przechodzi przez różne modele istnienia do czasu osiągnięcia
oświecenia. Uwięzienie w samsarze jest uwarunkowane trzema przywiązaniami: nienawiścią,
pożądaniem i iluzją. Odradzanie się w samsarze zdeterminowane jest przez karmę. The Rider
Encyclopedia of Estern Philosophy and Religion. Buddhizm. Hinduism. Taoizm. Zen, Wyd. Rider 1986, s. 298.
Karma to powstające w wyniku niewiedzy uwarunkowania, czyli skutki działań, wypowiedzianych słów i myśli, które stanowią przyczynę bólu i cierpienia. Karma gromadzona jest przez
człowieka w trakcie jego żywotów (inkarnacji) i stanowi przyczynę trwania w samsarze do czasu wyjścia poza wszelkie uwarunkowania, czyli osiągnięcia przebudzenia. Tamże, s. 59–60.
Autorka odwołuje się w tym miejscu do wypowiedzi Anthonego K. Wardera przytaczanej
w dalszej części artykułu, znajdującej się w książce J. Powersa, dz. cyt., s. 50.
M. Łobocki, Altruizm a wychowanie, Lublin 2004, s. 9.
Tamże, s. 14.

Wartości wychowawcze w systemach filozoficzno-religijnych Tybetu

105

ten przez altruizm rozumie: „bezinteresowną troskę o drugiego człowieka. Mówiąc o drugim człowieku, ma się na myśli konkretną osobę, a nie anonimowe
indywiduum lub tzw. ‘wielki byt’, czyli całą niejako ludzkość. Z pojęciem tym
łączy się troskę zwłaszcza o dobro osób znajdujących się w potrzebie”29. Jako
przykłady altruizmu M. Łobocki podaje m.in. pomoc materialną, zaspokajanie
głodu i pragnienia, opiekę podczas choroby lub pomoc w nagłym wypadku,
udzielanie wsparcia psychicznego i moralnego, okazywanie życzliwości, przyjaźni, zrozumienia, wyrozumiałe słuchanie oraz wiarę w godność człowieka.
M. Łobocki odróżnia również altruizm przejawiający się w określonych, doraźnych działaniach, takich jak np. przeprowadzenie niewidomego przez jezdnię,
od działań rozciągniętych w czasie, wymagających wysiłku i dużych wyrzeczeń.
Wymienia również cechy takich działań, czyli: świadome wyświadczanie przysługi, bezinteresowną troską o drugiego człowieka oraz dobrowolność w wyświadczaniu pomocy innym30.
Buddyjskie rozumienie altruizmu dotyczy świadomej, deklarowanej postawy, w której dobro każdej żyjącej istoty (nie tylko człowieka) jest stawiane ponad własnym. W mahajanie31 uważa się, iż wszyscy ludzie posiadają jednakowe
zdolności i potencjał, a za ideał uznaje się bodhisattwę, który stanowi wzorzec
osobowości człowieka, uosabiający to, co w nim najcenniejsze i najszlachetniejsze.
Bodhisattwa to oświecona osoba, która dąży do osiągnięcia stanu buddy poprzez systematyczne praktykowanie idealnych cech, jednak nie dostępuje nirwany, dopóki wszystkie istnienia nie zostaną ocalone. Determinującym czynnikiem
jego zachowań jest współczucie, wspierane poprzez najwyższą mądrość. Zapewnia on aktywną pomoc, jest gotowy przejąć cierpienia wszystkich istot i oddaje swoją własną karmę innym bytom32. W języku tybetańskim ideał bodhisattwy określany jest jako „bjang czub sems dpa”, co oznacza: „bohater oświecenia”.
Bodhisattwa rozpoczyna swą drogę w chwili, gdy obudzi się w nim altruistyczna postawa, czyli nieodparte pragnienie szczęścia dla wszystkich żyjących
istot, chęć udzielania im pomocy (obdarowywanie oświeconą mądrością) i obdarzania bezgranicznym współczuciem. Na początku drogi ma jednak świadomość, że nie jest w stanie zapobiec cierpieniom, nawet własnym. Przyjmuje
więc postanowienie, że będzie dążyć do osiągnięcia przebudzenia, gdyż buddowie posiadają nieograniczony potencjał, mądrość i współczucie. To postanowienie rozwija w drodze praktyki, której istotą jest zdyscyplinowanie umysłu po29
30
31

32

Tamże, s. 9.
Tamże, s. 11, 13.
Mahajana („wielki wóz”, „wielka droga”) – jeden z dwóch wielkich nurtów buddyzmu (drugi
to hinajana, „mały wóz”). Mahajana uważana jest za wyższą szkołę buddyzmu, która porzuciła
wzorzec indywidualnego wyzwolenia, wyznawany przez hinajanę, uznając, iż ścieżka do przebudzenia wiedzie poprzez pomoc w jego osiągnięciu wszelkim czującym istotom. The Rider
Encyclopedia…, s. 204.
Tamże, s. 39.
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przez praktykowanie pozytywnych cech, tj. dobroci, współczucia, modlitwy,
rozwijanie dalekosiężnych nastawień oraz gromadzenie pozytywnego potencjału. Sens tej praktyki, określanej jako Dharma, można zawrzeć w dwóch stwierdzeniach: „Pomagaj innym” i „Jeśli nie możesz im pomóc, nie krzywdź”33.
Nieszkodzenie żadnej istocie (ahinsa) jest naczelną zasadą buddyzmu i dotyczy niesprawiania cierpienia fizycznego i psychicznego żadnemu czującemu
stworzeniu. Taka postawa poszanowania życia i wrażliwości na ból innych oraz
umiejętne korzystanie z mądrości uczy człowieka altruistycznego działania.
Rozwinięcie owego nastawienia przybliża do osiągnięcia przebudzenia i umożliwia praktykowanie „sześciu doskonałości”, nazywanych też „dalekosiężnymi
nastawieniami”.
Pierwszą z sześciu doskonałości jest szczodrość, która polega na przezwyciężaniu tkwiącego w człowieku egoizmu i przywiązania do rzeczy materialnych. Wyraża się w udzielaniu potrzebującym wsparcia materialnego, wygłaszaniu pouczających nauk oraz w udzielaniu innym ochrony przed niebezpieczeństwem. Szczodrość można w sobie rozwijać poprzez dzielenie się własnymi
dobrami materialnymi, bez odczuwania wówczas pożądliwości, zaborczości czy
chęci otrzymania za to nagrody. Także pouczenia skierowane do innego człowieka, a wypływające z życzliwości i chęci udzielenia wsparcia, są wyrazem
dobroci i oddania. Ochrona przed niebezpieczeństwem jest z kolei ofiarowaniem
nieustraszoności – wzmocnieniem drugiego człowieka na płaszczyźnie psychicznej lub fizycznej, poprzez troskę o jego ciało, ochronę przed chorobą itp.
Praktykowanie drugiej doskonałości, moralności oznacza życie zgodne z zasadami buddyzmu i zaniechanie negatywnych czynów, w szczególności takich,
jak: pozbawianie życia, kłamstwo i niewłaściwe praktyki seksualne. Życie zgodne z moralnymi zasadami pozwala utrzymać spokojny, pogodny umysł, co jest
podstawą rozwoju i praktykowania medytacji. Przeszkodą na drodze rozwijania
tej doskonałości będzie: uleganie wpływom osób prowadzących niemoralny tryb
życia, krytykanctwo, gadulstwo, pożądliwość, niewłaściwe przekonania dotyczące istoty życia oraz uleganie nałogom, które wiążą się z brakiem troski
o własne zdrowie fizyczne i psychiczne, niewłaściwymi zachowaniami i zanieczyszczaniem świadomości.
Trzecią doskonałością jest cierpliwość, która wyraża się m.in. w spokojnym
znoszeniu krzywd doświadczanych ze strony innych ludzi i w dobrowolnym akceptowaniu pojawiających się w życiu niesprzyjających okoliczności. Przeszkodami w rozwijaniu tej doskonałości będą: gniew, wrogość, zawziętość, nadmierna popędliwość i skłonność do przyjemności.
Niezwykle ważną zdolnością dla praktykujących Dharmę jest czwarta doskonałość, określana jako radosny wysiłek, którego wyrazem jest zapał, jakiego
33

Por. J. Powers, dz. cyt., s. 102; Jego Świątobliwość Dalajlama, Ścieżka do błogości, Poznań
2005, s. 16–18.
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człowiek doświadcza w drodze gromadzenia zasług, oraz satysfakcja z pracy dla
dobra innych istot. Ograniczeniem w podejmowaniu tych starań będzie ociąganie się, bierność i poczucie niższości.
Piąta doskonałość, koncentracja (samadhi) jest praktyką polegającą na skupianiu uwagi na wybranym obiekcie. Koncentracja jest podstawą medytacji,
a także uzupełnieniem praktyki mądrości. Określana jest także jako praktyka
„trwałego spokoju”, podczas której umysł jest rozluźniony i trwa w skupieniu na
wybranym obiekcie, dążąc do wyzbycia się zanieczyszczających świadomość
myśli i wrażeń. Utrudnieniami w rozwijaniu koncentracji jest lenistwo, rozproszenie umysłu i ekscytacja. Pojawiają się one wówczas, gdy uwaga kierowana
jest na zewnętrzne obiekty lub gdy przez umysł przepływają niekontrolowane myśli.
Szósta doskonałość, mądrości (mądrość nie jest tożsama z inteligencją) jest
uwieńczeniem wszystkich pozostałych doskonałości: polega na osiągnięciu takiego wglądu w rzeczywistość, w którym rzeczy jawią się takimi, jakimi są faktycznie, poza wszelkimi wyobrażeniami. Oznacza to dotarcie do zrozumienia, że
wszelkie zjawiska ulegają nieustannym przemianom i nie stanowią realnej egzystencji, są puste. Zrozumienie Pustki umożliwia doświadczanie przez bodhisattwę nieograniczonego współczucia oraz pełnej mądrości na drodze wspierania
rozwoju innych34.
Aby przybliżyć taki sposób doświadczania rzeczywistości, można tutaj podać przykład rozważań na temat ludzkiego ciała: czy ciało stanowi jedność z poszczególnymi częściami, czy może ciało jest całkowicie niezależne od swoich
części? Lub pytanie: czym jest las? Czy zespołem rosnących w nim drzew, czy
może wszystkimi drzewami z osobna? W tych przykładach ciało i las, w innych
mogą to być oceniające opinie, takie jak np. zły, dobry, wysoki, niski – stają się
określeniami względnymi, powstającymi w wyniku przeciwstawiania sobie pojęć, a to wskazuje na ich współzależną naturę. Umysł przebudzony osiąga pełne
zrozumienie, iż nie ma takich kategorii jak np. dobry czy zły, są to jedynie nasze
wyobrażenia na ten temat. Takie rozważania mogą dotyczyć np. świadomości,
przestrzeni lub zjawisk, pozwalają przezwyciężyć błędne przekonania i uzyskać
pełnię rozumienia rzeczywistości35.
W literaturze buddyjskiej znajdują się także wskazania i zobowiązania, jakimi człowiek – podejmujący się pracy na rzecz rozwoju własnej świadomości,
oddający się służbie innym – powinien się kierować. Zawarte w Zobowiązaniach
praktyki przekształcania myśli porady, obejmują m.in. takie indykacje, jak: „Nie
lekceważ żadnych zobowiązań, które podjąłeś, ani nie postępuj wbrew nim”,
„Nie pozwalaj sobie na stronniczość wobec innych”, „Nie mów o wadach innych”, „Nie chowaj urazy wobec tych, którzy wyrządzają ci krzywdę”, „Kiedy
cię krzywdzą, nie mścij się”, „Nie wiń innych za własne niedociągnięcia i błę34
35

Por. J. Powers, dz. cyt., s.110–119; Jego Świątobliwość Dalajlama, dz. cyt., s. 180–186.
Jego Świątobliwość Dalajlama, dz. cyt., s. 195–198.
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dy”, „Podejmuj wszelkie działania z jedną intencją – dla dobra innych”, „Niech
czyny twojego ciała, mowy i umysłu będą etyczne”, „Niech twoja praktyka będzie konsekwentna, nie zaś nieregularna”, „Nie przechwalaj się tym, co zrobiłeś
dla innych”, „Nie łaknij wdzięczności i szacunku z powodu swojej praktyki”36.
Z kolei w Ślubowaniach Bodhisattwy znajduje się lista naruszeń, których
dopuszczenie się oznacza rezygnację z altruistycznej postawy. Naruszenia te
obejmują nieprzestrzeganie „sześciu doskonałości” i zawierają m.in.: wychwalanie siebie, niedzielenie się dobrami, nieumiejętność przebaczania, niszczenie
dóbr, niewłaściwe nauczanie, deklarowanie przebudzenia, którego się nie osiągnęło, nieokazywanie należnego szacunku przełożonym, nieudzielanie odpowiedzi na pytania innych powodowane zaniedbaniem, ignorowanie i obrażanie
innych, marnowanie czasu na nieistotne działania, odmawianie przyjęcia przeprosin, prowadzenie nauk dla zysków materialnych, brak zaufania do swego nauczyciela37.
W klasycznej rozprawie Przewodnik na ścieżce bodhisattwy autorstwa Santidewy, najczęściej przytaczanym i praktykowanym tekście tybetańskiej tradycji
buddyjskiej znajdują się wskazania dotyczące rozwijania altruistycznych aspiracji w oparciu o wyżej omówione „sześć doskonałości” (paramity), które stanowią podstawę ścieżki bodhisattwy. Przewodnik omawia korzyści z bodhiczitty38,
opisuje metody służące do jej rozwijania oraz wykorzystanie tych metod w codziennym życiu. Znajdują się w nim porady dotyczące przezwyciężania nienawiści, która uważana jest w buddyzmie za najmniej etyczną i najtrudniejszą do
wykorzenienia cechę człowieka. Omówiona została również medytacja, rozwijanie altruizmu oraz negatywne skutki przywiązania np. do wartości materialnych, ludzi, fizycznego ciała, które stoją na drodze duchowego rozwoju. Rozprawa zakończona jest modlitwą Santidewy, w której całe dzieło poświęcone
jest dobru wszystkich czujących istot39.
W rozdziale piątym Przewodnika, traktującym o moralności, znajdują się
m.in. następujące porady:
Kiedy chcę się poruszyć, albo przemówić, powinienem najpierw zbadać swój umysł,
a potem działać stosownie i ze spokojem.
[…] Kiedy mój umysł stanie się wzburzony, sarkastyczny, pełen zarozumialstwa i arogancji, drwiący, wykrętny i zwodniczy, kiedy będzie miał chęć chełpić się albo rywalizować z innymi lub być skłonny do irytacji, wówczas pozostanę w spokoju jak kawałek
drewna.
Gdy mój umysł zacznie szukać materialnego zysku, honorów, sławy, gdy będzie poszukiwał służących i pomocników, pozostanę w spokoju jak kawałek drewna.
36
37
38

39

Tamże, s. 197–202
Tamże, s. 203–207.
Bodhiczitta („moc przebudzenia”) to altruistyczna postawa wiodąca do oświecenia. Santidewa,
Przewodnik na ścieżce bodhisattwy (Bodhiczarjawatara), Warszawa 2008, s. 16.
Tamże, s. 12–18.

Wartości wychowawcze w systemach filozoficzno-religijnych Tybetu

109

Gdy mój umysł będzie niechętny korzyści innych i będzie szukał wyłącznie własnego
zysku albo kiedy będzie chciał mówić, bo będzie potrzebował słuchaczy, pozostanę nieruchomo jak kawałek drewna.
Gdy będzie niecierpliwy, opieszały, nieśmiały, bezczelny, rozgadany albo stronniczy na
moją korzyść, pozostanę cicho jak kawałek drewna.
[…] Rezolutny, pewny siebie, niezłomny, pełen szacunku i uprzejmy, skromny, pokorny,
spokojny, oddany i zadowalający innych, niedający się przygnębić ciągłymi sprzecznymi
pragnieniami głupców, pełen współczucia dla innych, utrzymuję swój umysł wolny od
dumy, jakby był zjawą40.

Zapoznanie się z literaturą zawierającą biografie bodhisattwów prowadzi do
wniosków, iż są to osoby, które podążając za własnym spełnieniem, całkowicie
zmieniły jakość swojego życia, a swoim przykładem zainspirowały rozwój tych,
z którymi się zetknęły. Ich doświadczenia pokazują, że niekoniecznie trzeba rezygnować z własnych celów, zainteresowań czy życia rodzinnego, aby osiągnąć
pełne zrozumienie i współczucie dla innych istot, czyli świadomość buddy,
a najistotniejsza w tym dążeniu jest właściwa motywacja oraz współdziałanie
z nauczycielem. Jako przykład można podać w tym miejscu biografie wielkich
przedstawicieli szkół buddyzmu tybetańskiego. W szkole Kagju powszechnie
znanymi i darzonymi szczególnym szacunkiem będą Marpa i Milarepa41.
Łączyła ich szczególna więź, do której buddyzm tybetański od wieków
przywiązuje szczególną wagę. Jest to relacja pomiędzy mistrzem i uczniem,
oparta na oddaniu, przywiązaniu i zaufaniu. Należy w tym miejscu wyraźnie
rozgraniczyć relację pomiędzy mistrzem i uczniem a nauczycielem i uczniem,
która ma często miejsce na Zachodzie. Nauczyciel to osoba posiadająca teoretyczną wiedzę, brak jej jednak pełnego, bezpośredniego doświadczenia wewnętrznego. Mistrz (tyb. rinpocze, oznacza „drogocenny nauczyciel”) natomiast
praktykuje rozwój duchowy, posiada osobisty wgląd, mądrość i niekoniecznie
posługuje się rozległą wiedzą. To relacja mistrz – uczeń praktykowana była
przez wieki w Tybecie, a polegała na przekazywaniu tradycji duchowej z mistrza na ucznia, który z czasem sam zostawał mistrzem.
W relacji mistrz i uczeń najistotniejsze jest zaufanie i oddanie, co nie oznacza, że uczeń ma bezkrytycznie akceptować mistrza. Sam Budda Siakjamuni
mówił, że nie należy przyjmować czyichś nauk z powodu autorytetu albo szacunku, ale poszukiwać prawdy we własnym sercu i umyśle42. Najważniejszą
powinnością mistrza jest uświadamianie uczniowi celu życia oraz treści i metod
jego urzeczywistnienia. Właściwe przygotowanie do praktyk duchowych jest
40
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Tamże, s. 72–73.
Biografie bodhisattwów znajdują się w książce J. Powersa, dz. cyt. Biografia Milarepy w książce I. Kani, Opowieść o życiu Milarepy albo Drogowskaz Wyzwolenia i Wszechwiedzy, Kraków
2005.
Por. H. Nakamura, dz. cyt., s. 316–317; M. Kalmus, Tybet. Legenda i rzeczywistość, Kraków
1999, s. 113–114.
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niezbędne, ponieważ nauki powinny być w odpowiedni sposób przekazane i zrozumiane, a błędy w wykonywaniu np. ćwiczeń oddechowych mogą wywierać
negatywny wpływ na zdrowie i prowadzić do poważnych chorób. Zadaniem mistrza jest także inspirowanie ucznia, dostosowywanie praktyk do jego możliwości oraz stopniowe podnoszenie wymagań. Zależnie od szkoły, w której odbywa
się nauczanie, wykorzystuje się inne metody treningu i odwołuje do odpowiedniego systemu filozoficznego. Zadaniem ucznia w tej relacji jest skupienie na samorozwoju, zdobywanie wiedzy oraz łączenie tej wiedzy z wyższymi aspiracjami43.
Anthony K. Warder tak opisywał rozmowy, jakie Budda Siakjamuni przeprowadzał ze swoimi uczniami: „Najbardziej charakterystyczną cechą Buddy
jest to, że zawsze dostosowywał on swoją mowę do osoby, z którą rozmawiał.
Jego uprzejmość w argumentacji bierze się stąd, że z pewnością nie miał na celu
ośmieszania opinii i praktyk kogoś innego, kto z kolei miałby je uzasadnić. Jego
metoda polegała raczej na tym, iż wydawał się przyjmować punkt widzenia swojego rozmówcy, a następnie ulepszał go drogą pytań i odpowiedzi, aż do momentu, w którym dochodzili do poglądu zgodnego z jego stanowiskiem. W ten
sposób przywodził swojego partnera w dyskusji do odkrywanej przez siebie
prawdy w taki sposób, jakby ten kontynuował swoje własne poszukiwania – niezależnie od ich formy – docierając do prawd wyższych od tych, które sobie wcześniej uświadamiał, bądź też do bardziej przekonywujących idei moralnych”44.
Miejscami, w których najczęściej odbywało się nauczanie, były klasztory,
które z czasem zaczęły również pełnić funkcje instytucji społecznych, ośrodków
kształcenia i wychowania. Mieściły się w nich szkoły różnych szczebli, szpitale,
świątynie, biblioteki, sierocińce i domy starców, w których zamieszkiwały zarówno osoby świeckie, jak i mnisi. Taką funkcję klasztory pełniły do XX w., w tym
czasie 20 do 30% Tybetańczyków zamieszkiwało w klasztorach, a w okresie
rozkwitu największe z nich były w stanie pomieścić nawet 8 tysięcy osób45. Były to również miejsca, w których wychowywano dzieci zgodnie z wielowiekową
tradycją, którą Tybetańczycy starają się podtrzymywać także współcześnie
w krajach, w których znaleźli schronienie jako uchodźcy, tworząc w Indiach
i Nepalu szkoły różnych szczebli, sierocińce, klasztory, w których dzieci otrzymują tradycyjne tybetańskie wychowanie zgodne z wyznawaną religią oraz uczą
się narodowego języka, tańców, pieśni oraz ginących zawodów46.
43
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Tamże, s. 114.
Cyt. za: J. Powers, dz. cyt., s. 50.
Por. H. Uhlig, Tybet. Kraj zakazany otwiera swe wrota, Warszawa 1999, s. 94, 200; T. Laird,
Opowieść o Tybecie. Rozmowy z Dalajlamą, Poznań 2008, s. 116.
Por. tamże, s. 173; artykuł M. Kuźmicza, Moja mama jest w Tybecie, „Wysokie Obcasy” z dn.
03.08.2008 r., dostępny na stronie internetowej: www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/
1,53581,5507878,Moja_mama _jest_w_Tybecie.html, stan z 20.10.2011. Tybetańskie Wioski
Dziecięce (TCV), będące zintegrowaną społecznością edukacyjną dla tybetańskich sierot
i dzieci Tybetańczyków w Indiach na wygnaniu opisane na stronie internetowej: http://www.
tcv.org.in, stan z 20.10.2011.
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Summary
Educational value in the philosophical and religious systems of Tibet
This article is focused on educational values included in Tibetan Buddhism.
Author discussed here the pattern of human, which for Tibetans make up
Siakiamuni Buddha and the pattern of personality – Bodhisattva. Author presents here also and values and the rules of person, that is representing altruistic
attitude. It’s an important subject for the tutors in nowadays, globalization in
time, when youth attends many social and religious movements.
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Tożsamość narodowa
w świetle przemian kulturowych
Problematyka tożsamości narodowej zajmuje badaczy wielu dyscyplin,
z jednej strony jest przedmiotem zainteresowania socjologii (uczestnictwo jednostek w różnych grupach kulturowych) bądź psychologii społecznej (samoidentyfikacja etniczna), z drugiej – historii i politologii (znaczenie narodów jako
wspólnot politycznych, nacjonalizm). Pomniejszenie autonomii państw narodowych, będące następstwem globalizacji, sprawiło, iż przekształceniu uległa również ich rola w procesie kształtowania tożsamości narodowej1. Narodowość odnosi się do kraju pochodzenia i termin ten bywa używany zamiennie z terminem
kultura (np. kultura niemiecka, amerykańska – jako narodowość niemiecka czy
amerykańska). Taki stan rzeczy odzwierciedla więź pomiędzy kulturą a narodem
(narodowością). Kultura ułatwia funkcjonowanie jednostkom i społecznościom.
Ona sama zależy od różnorodnych czynników, również takich, jak: środowisko
i zasoby naturalne, klimat, poziom rozwoju techniki (cywilizacji), bądź cechy
związane z demografią: zamożność, liczebność, gęstość zaludnienia, struktura
wieku. Tożsamość narodowa zazwyczaj definiowana jest jako poczucie odrębności wobec innych narodów kształtowane przez czynniki narodowotwórcze, takie jak: symbole narodowe, język, barwy narodowe, świadomość pochodzenia,
historia narodu i jej znajomość, świadomość narodowa, więzy krwi, stosunek do
dziedzictwa kulturowego, kultura i sztuka, terytorium, charakter narodowy. Poczucie tożsamości narodowej szczególnie ujawnia się w sytuacjach kryzysowych, gdy potrzebne jest wspólne działanie na rzecz ogólnie pojętego dobra narodu. Pozytywnym wyrazem tożsamości narodowej jest patriotyzm, a negatywnym szowinizm.
1

T. Maślanka, Podzwonne dla narodu. O zbiorowych tożsamościach ery globalnej, tekst na seminarium Instytutu Socjologii 23 lutego 2010, www.is.uw.edu.pl, stan z 20.06.2011.

114

Elżbieta KORNACKA-SKWARA

Dzieje Polski i Polaków są nie tylko przykładem tworzenia się świadomości
i tożsamości narodowej, ale też pokazują, jaka jest rola przemian – potęgi i upadku, wojen i pokojów – w budowaniu tożsamości narodowej. Od chrztu Polski
tworzyła się pierwsza polska elita, w której świadomość polskości, a jednocześnie europejskości, była bardzo wyraźna. Niezwykle istotne jest to, że tworząca
się elita kulturalna zakotwiczona była w świecie chrześcijańskim, w którym narody miały swe miejsce2. Polska rozwijała się, a świadomość polskości współwystępowała z pojęciem społeczeństwa i jego prawami. „Równolegle z Polską
rozwija się Europa, a właściwie christianitas; jest to określenie podstawowe
kręgu cywilizacyjnego […]. Praktycznie od początku kultura i świadomość Polski jest najściślej związana z tym światem, z tym kręgiem cywilizacyjnym”3.
Ważnym okresem w historii Polski był czas panowania Jagiellonów. „Ok. 1500 r.
cała Europa środkowo-wschodnia – Litwa, Polska, Czechy, Węgry – jest pod
dynastią Jagiellońską. Europa środkowo-wschodnia po raz pierwszy jest zjednoczona”4. Zjednoczona Europa nigdy nie była zagrożeniem dla tożsamości narodowej Polaków – Polska tę ideę realizowała, współtworzyła, ale zawsze z jednoczesnym czerpaniem i odwoływaniem się do dorobku kręgu cywilizacyjnego, do
korzeni. Owo zakorzenienie wyznaczało przemiany: dowartościowanie społeczeństwa, poszanowanie wolności, swobód religijnych i obywatelskich, znaczenie edukacji, elit intelektualnych, reformatorów, kultury narodowej. W federacji
Rzeczpospolitej Obojga Narodów możemy dostrzec odzwierciedlenie współczesnych problemów: różnorodność świadomości, różnorodność samorządności
(sejmiki), różnorodność religijną. I właśnie wtedy wolność w zakresie wymienionych elementów była mocniej przestrzegana niż w zachodniej Europie, gdzie
represyjność wobec obcych i zamknięcie były coraz silniejsze5. Od XVII w. polska racja stanu – oparta na filozofii pomocniczości, przeciwnej absolutyzmowi –
oddala się od krajów zachodniej Europy. Katastrofa rozbiorów, ale i ogromny
wysiłek elit oświeceniowych, umacnia świadomość obywatelsko-narodową. Ze
spuścizną Konstytucji 3 maja, powstania kościuszkowskiego wchodziliśmy
w proces odzyskiwania utraconej wolności, ale też zmiany dawnego pojęcia polskości – w XIX wieku rodzi się nurt nowonarodowy, wykształcanie świadomości narodowej opartej o kultury etniczne, szerszą bazę społeczną. Konsekwencją
jest odrzucanie pojęcia dawnej polskości przez narodowości: litewską, ukraińską
czy białoruską, i chęć budowania przez nie własnego narodu. Obok patriotyzmu
pojawia się nacjonalizm agresywny, skoncentrowany na walce z „obcymi”, który daje podstawę totalitaryzmowi, siejącemu spustoszenie przede wszystkim
w umysłach ludzkich. Tak spustoszeni stanęliśmy przed procesami integracji –
2

3
4
5

J. Kłoczowski, Patriotyzm polski w długim trwaniu, [w:] Patriotyzm wczoraj i dziś. Seminarium
Polskiej Akademii Umiejętności 2002, Kraków 2003, s. 108.
Tamże.
Tamże, s. 110.
Tamże, s. 112.
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w obrębie Unii Europejskiej. Czy nie jest mrzonką przeświadczenie, że „choć
w skali makro upodabniamy się do siebie, to w skali mikro coraz ważniejsze stają się społeczności lokalne i właśnie dzięki temu mamy szansę pozostać inni” 6?
Jak będzie kształtowała się tożsamość narodowa poszczególnych grup/narodów?
Czy będziemy mieli w przyszłości do czynienia np. w Europie z tożsamością europejską?
Samo pojęcie tożsamość odnosić się może do jednostki lub do grupy. W odniesieniu do jednostki mówimy o konstruowaniu, kształtowaniu własnej tożsamości, bądź o jej przedefiniowywaniu (np. w kontekście migracji, wpływów kulturowych). Takie określenia, jak: tożsamość społeczna, tożsamość kulturowa czy
tożsamość narodowa – odnoszą się do zbiorowości. Element składowy pojęcia
tożsamość narodowa – czyli pojęcie tożsamości – wywodzi się z psychologii
(psychoanalizy). Jako pojęcie – „tożsamość” – zawsze łączy się z wpływami
z wewnątrz i zewnątrz; mówimy więc o procesie kształtowania się tożsamości,
o etapach rozwoju tożsamości, wreszcie o rodzajach tożsamości.
Celem artykułu jest analiza pojęcia tożsamości, w kontekście tożsamości narodowej, oraz wskazanie na problemy związane z doświadczanymi przemianami
kulturowymi.

1. Definiowanie pojęcia tożsamości
W naukach społecznych tożsamość rozpatrywana jest w odniesieniu do grup
społecznych; jest budowana dzięki doświadczeniom społecznym, które to mają
być zintegrowane w spójny system7. Wpływy społeczne wraz z ich cechami kulturowymi stanowią jeden z najważniejszych czynników kształtujących tożsamość człowieka. W psychologii najbardziej znaną i rozbudowaną koncepcją tożsamości jest koncepcja Eriksona. Sytuuje on proces budowania tożsamości w całościowej koncepcji rozwoju osobowości. Stadialna koncepcja psychospołecznego rozwoju człowieka rozciąga się na całe jego życie. W każdym stadium budują się elementy „ja”, jednakże Erikson zauważa, że istnieją okresy życia bardziej lub mniej znaczące dla formującej się tożsamości. Okresem krytycznym,
przełomowym dla tworzenia się tożsamości, jest szeroko rozumiany wiek adolescencji (choć Erikson nie podaje przedziałów wiekowych dla poszczególnych
stadiów, jak również zaznacza, że poszczególne stadia mogą pojawić się w toku
rozwoju w indywidualnym czasie8). Owo V stadium w koncepcji Eriksona charakteryzuje się powstawaniem własnej odrębności i niepowtarzalności, dużą
wrażliwością na zmiany społeczne (czego konsekwencją bywa pomieszanie toż6
7

8

Tamże, s. 113.
H. Mamzer, Tożsamość w podróży. Wielokulturowość a kształtowanie tożsamości jednostki,
Poznań 2002, s. 50.
E.H., Erikson, Dzieciństwo i społeczeństwo, Poznań 1997.
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samości – tzw. „dyfuzja ról”9). Konieczność poradzenia sobie z dyfuzją ról nazywana jest kryzysem tożsamości. Jego pokonanie daje szansę na dalszy prawidłowy rozwój jako jednostki wewnętrznie zintegrowanej, z poczuciem ciągłości
własnej przeszłości, teraźniejszości i przyszłości.
J.E. Marcia, odwołując się do koncepcji Eriksona, określa 4 tzw. statusy tożsamości10:
1. Dyfuzja tożsamości – brak poczucia spójności, niemożność dokonania integracji doświadczeń pochodzących z pełnionych ról;
2. Tożsamość lustrzana – budowanie tożsamości na podstawie opinii pochodzących z zewnątrz, zazwyczaj od osób znaczących;
3. Tożsamość odroczona – stan nierozwiązywania kryzysu tożsamości, spowodowany niemożnością podjęcia decyzji co do sposobu jego rozwiązania;
4. Tożsamość dojrzała – określenie siebie i swoich preferencji; poczucie własnej odrębności, stałości i ciągłości11.
„Ewolucja tożsamości jest wyrazem dążenia człowieka do uzyskania przekonania o przynależności do jakiejś grupy (np. społecznej, etnicznej, religijnej,
zawodowej)”12. Możemy więc mówić o tożsamości płciowej, zawodowej, rodzinnej, kulturowej czy narodowej.

2. Definiowanie i koncepcje tożsamości narodowej
Zdefiniowanie tożsamości narodowej nastręcza kłopoty. Wynikają one między innymi z tego, że żadne pojęcie tożsamości zbiorowej nie może być zwykłą
ekstrapolacją pojęcia tożsamości jednostkowej, bowiem żadna zbiorowość społeczna, do której można byłoby odnieść pojęcie tożsamości, nie ma psychicznego organu samowiedzy produkującego coś, co można byłoby uznać za ścisły odpowiednik samoświadomości osobniczej. Pojęcie tożsamości zbiorowej nieuchronnie prowadzić musi do skoncentrowania uwagi na relacji jednostka–
kultura. Tożsamość zbiorowa byłaby w takim ujęciu przyswojeniem przez jednostkę (wpleceniem w jej osobniczą tożsamość) istotnych (walentnych) elementów kultury danej zbiorowości (narodu). Stanowią one podstawę, na której budowana jest „pewna odrębność od obcych i poczucie związku z grupą swoich
oraz świadomość ciągłości, historycznego trwania tej grupy i jej zbiorowej filiacji” oraz kształtowane są mechanizmy konstruowania podziałów wyznaczają9
10

11
12

Tamże, s. 273.
Teoria J. Marcii bywa krytykowana za niewystarczającą spójność z teorią E.H. Eriksona. Por.:
J. Marcia, Identity in Adolescence, [w:] Handbook of Adolescent Psychology, red. J. Adelson,
New York 1980, s. 159–187, za: H. Bee, Psychologia rozwoju człowieka, przeł. A. Wojciechowski, Poznań 2004, s. 366.
J. Kozielecki, Psychologiczna teoria samowiedzy, Warszawa 1981, s. 315.
H. Mamzer, dz. cyt., s. 65.
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cych granice swojskości i obcości – w takim ujęciu fenomen tożsamości narodowej jest zawisły od fenomenu kultury narodowej13.
Mimo iż tożsamość traktowana jest procesualnie, to posiadanie stabilnej
i trwałej tożsamości jest warunkiem prawidłowego rozwoju. Stabilna tożsamość
jest również podstawową wartością w odniesieniu do kategorii zbiorowych.

3. Koncepcje tożsamości narodowej w psychologii
a. Tożsamość narodowa w psychoanalizie
W nurcie tym tożsamość narodowa łączona była z nacjonalizmem. Według
Z. Freuda wyrażanie uczuć narodowych jest przejawem nerwicy w skali społecznej. Oddawanie czci symbolom narodowym ma w świetle psychoanalizy
swoją genezę w czci oddawanej totemom, zaś czczenie totemów oznaczało projekcję ambiwalencji wobec ojca14. Wspólnota narodowa odzwierciedla więź braci, którzy zabili swego ojca, jednakże czczą jego pamięć w poczuciu winy. Zaś
przekonania etnocentryczne (wyższość własnej grupy narodowo-kulturowej nad
innymi) to rozszerzenie narcyzmu15. W koncepcji tej brak uznania więzi kulturowej jako znaczącej dla wspólnoty narodowej.
b. Podejście kulturowe
W podejściu tym warto przytoczyć 2 nurty:
1. północnoamerykański, gdzie naród rozumiany jest jako wspólnota etniczna
(mówimy wtedy o tożsamości etnicznej). Ma to związek z charakterem tamtejszego społeczeństwa (emigranckiego), gdzie zjawisko wielokulturowości
ma długoletnią tradycję. Postulowane jest pozytywne i równe wartościowanie odmiennych kultur, zachęcanie imigrantów do utrzymania więzi z kulturą kraju pochodzenia z jednoczesna integracją do kultury wybranego społeczeństwa. W wyniku tych dwóch procesów powstają 4 strategie akulturacji
i typów tożsamości16:
— integracja – czyli bycie w obu kulturach,
— asymilacja – przyjęcie nowej i odrzucenie starej kultury,
— separacja – kultywowanie tylko starej kultury,
— marginalizacja – wyobcowanie z obydwu kultur;
13

14
15

16

A. Szpociński, Tożsamość narodowa w perspektywie kulturalistycznej, [w:] Kultura wobec kręgów tożsamości, red. T. Kostyrko, T. Zgołka, Poznań – Wrocław 2000, s. 7–15.
Z. Freud, Człowiek, religia, kultura, Warszawa 1967, s. 85–146.
P. Boski, O byciu Polakiem w ojczyźnie i o zmianach tożsamości kulturowo-narodowej na obczyźnie, [w:] Tożsamość a odmienność kulturowa, red. P. Boski, M. Jarymowicz, H. Malewska-Peyre, Warszawa 1992, s. 72.
Tamże, s. 76.
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2. koncepcja A. Kłoskowskiej, w której podstawą są dwa pojęcia:
— kultury symbolicznej, tj. systemu znaczeń stanowiących obszar sztuki,
wierzeń, historii i tradycji, wspólnych dla członków danych wspólnot
i dziedziczonych międzypokoleniowo,
— procesu kulturalizacji, za pomocą którego odbywa się dziedziczenie
międzypokoleniowe17.
Te dwa pojęcia są konstytutywne dla kultury narodowej.
c. Podejście współczesnej psychologii poznawczej
Teoria tożsamości społecznej wg H. Tajfela i J. Turnera zakłada, że podstawowym procesem adaptacyjnym dla orientacji człowieka w świecie jest kategoryzacja, rozumiana jako łączenie tego co postrzegane jest jako podobne, oraz
oddzielanie ich od innych traktowanych jako odmienne. Zgodnie z takim rozumieniem grupy społeczne to nie tyle zbiory połączone celami, więziami, strukturą ról, ile produkty nałożonej kategoryzacji (własnej lub pochodzącej z zewnątrz). Nawet najprostsza procedura kategoryzacyjna powoduje pojawienie się
faworyzowania grypy „swojej” i dyskryminowanie grupy „obcej”18.
Koncepcja M. Jarymowicz tożsamości indywidualnej i społecznej zakłada,
że tożsamość osobista wynika z potrzeby unikalności, zaś tożsamość społeczna
z potrzeb przynależności i podobieństwa do innych. Dokonując podziału na „Ja”
– „My” – „Inni”, podaje ich opis w oparciu o zbiór cech osobowościowych.
Tożsamość osobista jest tym bardziej wyrazista im jest większa różnica między
Ja a My, oraz mniejszy dystans między My a Inni. Zaś tożsamość społeczna jest
tym silniejsza, im mniejszy dystans między Ja–My oraz większa odległość między My–Inni.
d. Teoria tożsamości narodowej wg Pawła Boskiego
P. Boski wyróżnia kryterialne i korelatywne atrybuty tożsamości. Atrybuty
kryterialne stanowią zespół warunków koniecznych i wystarczających dla danego pojęcia, zaś atrybuty korelatywne są to cechy, które nie spełniają formalnych
warunków definicyjnych, lecz występują wśród rozpatrywanego zakresu egzemplarzy często i wyraziście. W przypadku tożsamości społecznej (narodowej)
atrybutami kryterialnymi są: wiedza o symbolach kulturowych i ich znaczenie
ewaluatywne, natomiast atrybuty korelatywne to zachowania odzwierciedlające
założenia normatywne i wartości danej kultury. Narodowa tożsamość kryterialna
jest tym intensywniejsza, im szybciej dana osoba rozpoznaje symbole tożsamościowe, im większe bogactwo skojarzeń wywoływanych przez te symbole, im
ważniejsze zajmują miejsce w wymiarze ważności osobistej19.
17
18
19

Tamże, s. 77.
Prezentacja i analiza krytyczna teorii tożsamości społecznej przedstawiona jest w: tamże.
P. Boski, dz. cyt.
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Podsumowanie
Kultura jest czynnikiem narodowotwórczym. Narody stają się poprzez kulturę. „Rzeczywistymi nosicielami kultury od początku ewolucji aż do naszych
czasów są narody, czyli kulturowo zjednoczone ludy świata”20. Wniosek o narodowotwórczej roli kultury wynika choćby z analizy historii Polski w okresie jej
nieobecności na mapach Europy. Jedynym czynnikiem podtrzymującym świadomość narodową była kultura w różnych swych przejawach. Uniwersytety,
szkoły, biblioteki, działalność edytorska, literatura narodowa przeciwstawiały
się procesom germanizacji i rusyfikacji. W dobie globalizacji kultury, unifikacji
i przyspieszonych przemian w społeczeństwach, jak zostanie przedefiniowane
pojęcie tożsamości narodowej? Wydaje się, że naturalną konsekwencją zmian
we wzorcach postępowania (słabsza rola tradycji, autorytetem są rówieśnicy lub
„obcy”, a nie najstarsi członkowie rodu) będzie zmiana w zakresie kształtowania
się tożsamości narodowej. Nowe wzorce kulturowe, skuteczniejsze ich oddziaływanie (współczesna technika i brak wzmocnień pochodzących od najstarszego
pokolenia), a z drugiej strony coraz słabsze osadzenie w więziach społecznych
grupy pochodzenia – powodują, że prawdopodobnie trudności w określeniu własnej tożsamości coraz częściej będą odczuwane przez młode pokolenie. Z drugiej strony przykłady z historii Polski pokazują, że na przestrzeni lat doświadczaliśmy jako naród w pewnym sensie podobnych oddziaływań, jakich doświadczamy dzisiaj. Europa współczesna to Europa formująca się od X–XI wieku,
w której różnorodność narodowa odgrywa istotna rolę21. Gdy mówimy o historii
Europy, to mówimy o historii narodów.
Tożsamość narodowa jest ważnym czynnikiem interweniującym w transformacji. Wydaje się bowiem, że przekształcenia ustroju politycznego w Europie
Wschodniej powiodły się w znacznie większym stopniu w tych krajach, w których zamieszkujące je społeczeństwa nie miały kłopotów z własną tożsamością
narodową. Innymi słowy, w miarę sprawnie funkcjonującą demokrację udało się
zbudować przede wszystkim skonsolidowanym narodom22. Ważnym elementem
tożsamości narodowej jest identyfikacja religijna. Miała ona znaczenie w historii, gdy kształtowały się nowoczesne narody, i jej rola jako czynnika wspomagającego proces konsolidacji narodów potwierdziła się również współcześnie, po
rozpadzie Związku Radzieckiego (np. potwierdzają to socjologiczne badania
Ukraińców).
I warto powtórzyć pytanie: W dobie globalizacji kultury, unifikacji i przyspieszonych przemian w społeczeństwach, jak zostanie przedefiniowane pojęcie
tożsamości narodowej?
20
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J. Kłoczowski, dz. cyt.
Tamże.
J. Konieczna, Tożsamość narodowa a wartości polityczne, religijne i moralne w transformacji
ustrojowej, www.is.uw.edu.pl/zaklady, stan z 1.09.2011 .
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Odpowiedź mogą zawierać słowa J. Kłoczowskiego, mówiącego o tożsamości polskiej:
[…] Świadomość polską narodową możemy utrzymać dzisiaj w świecie globalizacji, tylko nawiązując mądrze do tysiącletniej reedycji i wiążąc ją mocniej z kulturą europejską,
której część od początku stanowimy. Wspólnota Unii Europejskiej ma służyć naszej kulturze. […] Ludzie wszędzie zaczynają doceniać swoje korzenie kulturowe. Widać jak ludzie „bez korzeni” kulturowych łatwo się gubią wobec zagrożeń. Muszą mieć też coraz
mocniejsze oparcie o większe, szersze ramy, o ramy lokalne i narodowe, wspólnoty religijne i inne. […] wszyscy szukają szerszego oparcia, bo mniejsze wspólnoty mogą same
nie obronić się chociażby przed ujemnymi skutkami globalizacji. […] Nasza świadomość
i kultura, nasza tysiącletnia ciągła tradycja polsko-europejska, stanowią dziś nasz największy kapitał23.

Summary
National identity in the light of cultural changes
The article is focused on analyzing concept of national identity on an interdisciplinary level. The authors indicate dynamism, development and the importance of national identity in historical perspective, and then analyze this concept in psychological term. Starting from the concept of identity, provide psychological theories related to national identity, and then indicate the problems of
development and the importance of national identity in relation to currently experienced socio-cultural changes.
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Obrazy styku kultur
we współczesnej literaturze światowej i polskiej
Wprowadzenie
W epoce globalizacji wzajemne przenikanie się kultur jest sprawą oczywistą.
Zjawisko to wywołuje różne reakcje, literatura szczególnie pokazuje złożoność
problematyki integracji, czyli przenikania kultur i zderzenia różnorodnych cywilizacji – jak pisze S.P. Huntington w słynnej książce Zderzenie cywilizacji z roku
1996. Główna teza tej książki brzmi: „to kultura i tożsamość kulturowa, będąca
w szerokim pojęciu tożsamością cywilizacji, kształtują wzorce spójności, dezintegracji i konfliktu w świecie…”1. Niniejszy artykuł dotyczy odwrotnego zjawiska – nie wojny między cywilizacjami, ale przejawów integracji (my i oni dla
świata), i jest próbą odpowiedzi na pytanie: jak zachowują się ludzie, którzy tracą korzenie (poczucie tożsamości). Pojawiły się już ujęcia tego problemu na
płaszczyźnie socjologicznej, filozoficznej, jednak ten artykuł będzie próbą literackiej interpretacji tego zjawiska2.
W artykule zamierzamy przyjrzeć się procesowi kształtowania się tożsamości narodowej i religijnej w zmienionych warunkach geograficznych i politycz1
2

S.P. Huntington, Zderzenie cywilizacji, przeł. H. Jankowska, Warszawa 2003, s. 15.
Jest mnóstwo opracowań socjologicznych (zob. np.: Dynamika śląskiej tożsamości, red. J. Janeczek i M. Szczepański, Katowice 2006), filozoficznych (Wokół tożsamości człowieka, red.
W. Zuziak, Kraków 2006; Filozofia tożsamości, red. J. Kojkoł, Gdańsk 2007; Tożsamość indywidualna i zbiorowa. Szkice filozoficzne, red. M. Żarecka-Nowak, W.M. Nowak, Rzeszów
2004), antropologicznych (S. Czerniak, Kontyngencja. Tożsamość. Człowiek. Studia z antropologii filozoficznej XX wieku, Warszawa 2006 ), a nawet lingwistycznych, ukazujących mieszaninę polszczyzny literackiej (ogólnej), gwary śląskiej i germanizmów (J. Tambor, Mowa Górnoślązaków oraz ich świadomość językowa i etniczna, Katowice 2008), natomiast mało jest
opracowań ściśle literackich, a szczególnie z zakresu literatur porównawczych.
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nych w II połowie XX wieku w Europie i Azji. Tematyka dotyczy problemów
mieszania kultur na emigracji (problemy krajów postkolonialnych3) lub na pograniczach (Śląsk jako tygiel narodowości4, m.in. polskiej, niemieckiej i innych). Artykuł będzie zawierał również uwagi przydatne przy omawianiu zagadnień, związanych na przykład z tematem roli religii w wychowaniu międzykulturowym oraz roli szkoły brytyjskiej w kształtowaniu idei tolerancji czy też
z tematem sposobów rozwiązywania problemów wynikłych ze styku kultur (samopoczucie muzułmanów w Anglii). Wybraliśmy do rozważań powieści postkolonialne Białe zęby, autorstwa Z. Smith, książkę K. Desai Brzemię rzeczy utraconych z uwagi na aktualną tematykę, podejmującą problemy utraty tożsamości
kulturowej u ludzi innych nacji5.
Jak wiadomo, II połowa XX wieku przyniosła problem migracji narodów
i mieszanie różnych kultur, religii, ras. Na zjawisko to złożyło się wiele przyczyn. Naprzód nastąpił rozpad imperiów kolonialnych i emigracja obywateli do
innych krajów w celu poprawienia bytu ekonomicznego, np. obywatele Jamajki,
Azjaci (Pakistańczycy), Afroamerykanie (Karaibowie) migrowali do Londynu,
co doprowadziło do zetknięcia się obywateli o różnej tożsamości narodowej, religijnej (np. muzułmanie, wyznawcy voodoo i innych religii, protestanci) w jednym miejscu (np. w multikulturowym Londynie), nastąpiły złożone procesy adaptacyjne, asymilacyjne itp. W związku z tym szkoła angielska stanęła w obliczu
konieczności unifikacji dzieci, wywodzących się z różnych kręgów kulturowych. Te problemy i inne (np. zetknięcie kultury indyjskiej i brytyjskiej, w której biali koegzystują z Hindusami w zmienionej rzeczywistości po uzyskaniu
przez Indie niepodległości6) ukazane zostały w powieściach postkolonialnych:
Białe zęby oraz Brzemię rzeczy utraconych. Fabuła książek będzie ilustracją wielu tez związanych z pojęciem tożsamości, ale zostały ukazane w nich problemy
wielokulturowości7.
Inny problem występuje w sytuacji tzw. pogranicza kultur, kiedy ludność
miejscowa, nie opuszczając swojego miejsca pobytu, żyjąc na terenie graniczącym z innymi kulturami i przejmując ich wpływy (np. polskie, niemieckie, czeskie), jest poddana wpływom kolejnych państw, które obejmują władzę na tym
3

4

5

6

7

Zaznaczyć należy, iż tematyka dotycząca problemów państw kolonialnych uległa aktualizacji
z powodu zajść politycznych. Nietrudno dostrzec klęskę idei tolerancji na zachodzie Europy.
Marzenia o integracji, asymilacji stały się zatem utopią. Interesująco na ten temat pisze
P. Scheffer w książce Druga ojczyzna. Imigranci w społeczeństwie otwartym, Wołowiec 2010.
Por. A. Klich, Śląsk w trzynastu portretach, [w:] tejże, Bez mitów. Portrety ze Śląska, Racibórz
2007, s. 4.
Z. Smith, Białe zęby, przekład Z. Batko, Kraków 2009; K. Desai, Brzemię rzeczy utraconych,
przekład J. Kozłowski, Kraków 2007. Wszystkie cytaty z omawianych powieści lokalizujemy
w tekście, podając w nawiasie skrót i numer strony.
Koegzystencja białej ludności i czarnej rasy w RPA (Afryka) została ukazana w książce Hańba
Coetzeego.
Obiegowo używane jest określenie multikulti jako synonim wielokulturowości.
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terytorium8. Tożsamość Ślązaka jest trudna do zdefiniowania i złożona w swym
bogactwie i różnorodności kulturowej. Śląsk ukształtowany jest przez siły pokrętnej historii i relatywnej geografii, poprzez doświadczenia rozproszone na:
polskich Ślązaków, śląskich Polaków i odpowiednio niemieckich Ślązaków, śląskich Niemców, Polaków i Niemców lub według innych paradygmatów: autochtonów i przybyszów, emigrantów i tych, którzy zostali, tych, którzy czują się
tu nadal obcy, i tych, którzy się pozytywnie zasymilowali, tych, którzy pragną
swą tożsamość dookreślać, i tych, którzy po prostu chcą trwać. Dlatego od kilku
lat zamiast mówić o jednej tożsamości w śląskim dyskursie zwykło się mówić
raczej o mnogich tożsamościach, w związku z czym uznanie zyskuje twierdzenie, że śląska wspólnota, z racji konstytuujących ją różnic, winna raczej być nazywana RÓŻNOTĄ9.
Wracając do problemu tożsamości, trzeba przypomnieć o jej różnych obliczach i stopniach odchodzenia od korzeni. Istnieje tożsamość niepełna, rozbita,
zatarta itp. Znajdują one swe odzwierciedlenie w losach bohaterów książki
Z. Smith Białe zęby (np. losy młodego i starego pokolenia).
W dzisiejszym świecie, w społeczeństwach multikulturowych, pełne zachowanie tożsamości jest niemożliwe, gdyż, jak twierdzi Salman Rushdie, klasyk
powieści postkolonialnej (autor takich książek, jak: Dzieci Północy, Szatańskie
wersety): „błędne jest twierdzenie, że człowiek jest jak zakorzenione drzewo.
Człowiek przecież nie ma korzeni, ma nogi i jest stworzony do wędrówki przez
kontynenty, kultury, religie, rasy i czas. Trzeba się czasem odciąć od korzeni.
Historia nie może nas zniewalać, być tylko balastem. Trzeba umieć egzystować
w teraźniejszości, w nowym, wielokulturowym społeczeństwie. Ksenofobia jest
złem, trzeba się otworzyć na innych”10.

1. Wielokulturowość w powieści Z. Smith Białe zęby
Powieść Z. Smith Białe zęby może stanowić ilustrację tezy przejętej od Salmana Rushdiego, ukazuje mozaikę, bogactwo kultur i obyczajów kilku społeczeństw, wielokulturowość11, problem wykorzenienia narodowego, próbę wyj8

9

10

11

Kłopoty z tożsamością mieli ludzie (głównie Ślązacy) już w I połowie XX wieku ze względów
politycznych (zmiana granic państw). Zob. na ten temat: A. Klich, Bez mitów…; M. Szejnert,
Czarny ogród, Kraków 2007; K. Kutz, Piąta strona świata, Kraków 2010, s. 84. Autor pisze:
„Żaden kraj nie był w takim kotle. My siedzimy tu bez zmiany państwa…”. A zatem Śląsk stał
się bierną ofiarą historii, bez jego woli.
Określenie T. Sławka, Tożsamość i wspólnota, [w:] Dynamika śląskiej tożsamości…, s. 33; zob.
także pozostałe artykuły w tomie.
J. Jarniewicz, Literatura na świecie. Cyt. za: „Gazeta Wyborcza” (Korzenie czy nogi) nr 265
(14 XI 2002), s. 36.
Ludzie pochodzący z różnych kultur są uznani za jednostki niezwykle cenne, gdyż dziedziczą
najlepsze cechy swoich narodów. Walka o byt w nowym społeczeństwie zmusza do rozwoju
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ścia z getta (imigranci poza gettem tworzą wielokulturowe społeczeństwo, roztapiają się w obcym świecie, w jednej społeczności)12.
Białe zęby ukazują cały wachlarz różnych form zmiany tożsamości u barwnych i fascynujących postaci – od braku tożsamości kulturowej (Clara z Jamajki,
Anglik Archie – pozbawiony tożsamości), po chwiejną tożsamość Pakistańczyka
Samada Iqbala (rozdarcie), zmienną u Irie z Jamajki (wywołaną buntem przeciwko tradycji narodowej), pełną asymilację u Alsany i adaptację u młodych –
Magida i Millata, oraz problemy tych nietypowych ludzi na rozdrożu (np. konflikt pokoleń, który wzmacnia zderzenie kultur).
a. Szkoła brytyjska uczy tolerancji
W omawianej powieści proces asymilacji obserwujemy u młodzieży pochodzącej z sześciu różnych narodowości, która znalazła się w Londynie w jednej
szkole i w tej samej klasie. Uczniowie, aby zachować religijną tożsamość, muszą obchodzić kolejno różne święta i okresy religijne (np. Boże Narodzenie, ramadan, chiński Nowy Rok, Diwali, Jom Kipur, Chanukę, urodziny Hajle Selasjego, rocznicę śmierci Martina Luthera Kinga, Święto Plonów). W powieści to
nauczyciele spełniali ogromną rolę w budzeniu szacunku do różnych kultur,
uczyli dzieci tolerancji i otwarcia na inność. W ten sposób angielska szkoła dążyła do poszanowania odmienności, a jej wysiłki na rzecz unifikacji kultur nie
były w pełni udane. Nastoletni obcokrajowcy bywali odrzucani przez rówieśników (Millat) i dlatego czasem wstępowali do organizacji terrorystycznych.
b. W kręgu bohaterów powieści Z. Smith
Bohaterami książki są trzy wielopokoleniowe rodziny mieszkające w północnym Londynie: małżeństwo brytyjsko-haitańskie (Archie Jones, czterdziestosiedmioletni Anglik, nieciekawy intelektualista13, podejmujący wszystkie decyzje w oparciu o wynik rzutu monetą, jego młoda jamajska żona Clara Bowden,
pochodząca z rodziny świadków Jehowy) i ich nastoletnia córka Irie; rodzina
imigrantów z Bangladeszu, którą tworzą: Samad Iqbal – blisko pięćdziesięcioletni kelner, muzułmanin, którego opuścił Allah bądź to on opuścił Allaha (tego
sam nie jest pewien), przybyły z Bangladeszu, były naukowiec i żołnierz, jego
żona Alsana i ich dorastający synowie bliźniacy – Magid i Millat, oraz angielscy
intelektualiści pochodzenia żydowskiego – Joyce i Marcus Chalfen.

12
13

intelektualnego, psychicznego itd. Trudne warunki kształtują charakter człowieka (np. u Miłosza). Emigracja wymusza często aktywność, czego przykładem może być geniusz światowy,
noblista J.M. Coetzee czy laureat Nagrody Nobla, V.S. Naipaul, pochodzący z Martyniki.
Por. J. Jarniewicz, dz. cyt.
W dotychczasowych powieściach Anglicy byli traktowani jako rasa wyższa, bogata cywilizacyjnie itd.
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W kontekście tradycji i losów głównych bohaterów powieści, warto przytoczyć słowa wypowiedziane przez bohatera książki Michaela Dibdina Dead Lagon. Mówi on w ten sposób: „Ci, którzy […] zaprzeczają [tradycji], wypierają
się własnej rodziny, swojego dziedzictwa, kultury, praw nabytych z mocy urodzenia, wypierają się samych siebie”14. I na tym właśnie polega dramat ukazany
przez Z. Smith w Białych zębach.
c. Sentymentalne powroty w przeszłość
Na początek przyjrzyjmy się bliżej osobowości Pakistańczyka Samada. To
człowiek żyjący na rozdrożu kultur, próbujący ocalić tożsamość narodową i religijną. Mieszkał do 40. roku życia w Indiach, z Anglikami zetknął się w armii.
W czasie wojny był lotnikiem, jako oficer wysłany został do Europy, gdzie podkreślał swoją tożsamość narodową wobec Anglików, pokazując im odwagę muzułmanina. Samad, będąc już w średnim wieku, po wojnie przybył do Anglii
(w 1973 roku) wraz z żoną, 20-letnią Alsaną, szukając nowego życia. Przyjaźni
się od czasów wojny z Anglikiem, Archim Jonsem, nieudacznikiem, który podjął próbę samobójczą w wieku 47 lat, człowiekiem zagubionym w życiu, pozbawionym tożsamości, bez ambicji, osiągnięć i wykształcenia15. Były naukowiec,
pochodzący z Bangladeszu, stał się kelnerem w Anglii w indyjskiej restauracji,
uległ pauperyzacji i zatracił tożsamość kulturową. Z potencjalnego intelektualisty zamienia się w typowego przedstawiciela imigranckiej rasy niższej.
Również tożsamość religijna bohatera uległa rozbiciu. Chce stosować się do
zasad Koranu, ciągle mówi o Allahu, co niemalże staje się jego obsesją – „tylko
Allah przynosi zbawienie” (Bz, 122), twierdzi, że „poszukuje Boga, ale Bóg mu
się wymknął z rąk” (Bz, 125). Jednocześnie bywa w angielskim barze (wprawdzie nie je wieprzowiny, ale pije piwo, czuje pogardę do swoich rodaków)
i zdradza żonę z Angielką – uwodzi nauczycielkę muzyki ze szkoły, pannę BurtJones, a przecież islam (wiara w Allaha) zabrania cudzołóstwa. Bohater tak
przesiąkł bezwiednie i wbrew swej woli kulturą Zachodu, że powrót do dawnej
tożsamości hinduskiej stał się dla niego niemożliwy, bo „Gdyby wrócił do Indii,
za którymi tęsknił, to kto by wyciągnął z niego Zachód, który tkwi w nim głęboko” (Bz, 130). Powoli był jedyną osobą, która mogła się popisać w barze wojennymi czynami przodków Hindusów (bunt sipajów przeciw Anglikom), więc tradycja rodzinna go dowartościowuje, ale on tkwi ciągle w tej przeszłości, to obsesja tradycji narodowej i religijnej utrudnia mu życie w społeczeństwie. Autor14
15

Cyt. za: S.P. Huntington, Zderzenie cywilizacji..., s. 14–15.
Anglicy przestali być gloryfikowani i idealizowani na kartach powieści Z. Smith (widać ukrytą
niechęć pisarki do nich). To jedyni ludzie, którzy chcą człowieka uczyć, a jednocześnie go
okradają. Są wyrachowani, cechuje ich wygoda, chłód, bezideowość. Z kolei Jamajczycy źle
pracują, ale żarliwie, ciekawie się modlą, ludzie mają wiele imion. „Bo kraj zwany Indiami ma
tysiąc imion, zamieszkują go setki milionów ludzi i jeśli sądzisz, że znajdziesz dwóch takich
samych w tej nieprzebranej rzeszy, mylisz się” (Bz, 104).
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ka przekonuje, że nie można kultywować przebrzmiałych reguł, bo się wyginie
jak dinozaury, ale też nie jest rozwiązaniem bezkrytyczny kult współczesności
i przejmowanie wszystkiego, co ze sobą ona niesie.
Samad chce na siłę zatrzymać czas oraz przywrócić syna Magida swojej ojczyźnie, dlatego wysyła go na studia do Pakistanu, ale ponosi klęskę, gdyż wysiłki okazują się daremne, a jego plany spełzną na niczym. Syn, uzdolniony naukowiec, nie docenia jakiejkolwiek tradycji narodowej, jest po prostu ponadnarodowy, jest zaprzeczeniem tradycji, bo zajmuje się eksperymentami genetycznymi, zakazanymi przez islam. Magid zupełnie odrzuca tradycję – ogląda angielskie seriale, ubiera się nowocześnie16. Z. Smith twierdzi więc, że „Tradycja ginie
wraz z kolejnym pokoleniem, krzyżowanie ras hartuje, czyste rasy wymierają”.
Samadowi kurczowe trzymanie się tradycji zaszkodziło („Dla Samada, […],
tradycja była tożsama z kulturą, a kultura wiodła do korzeni i były to dobre, nieskalane zasady”) (Bz, 192), ten fanatyk stracił kontakt z rodziną i rzeczywistością, a synowie poszli swoimi drogami, nie zostali muzułmaninami, wykorzenili
się. Okazuje się, iż nadmierne uzależnienie od tradycji jest szkodliwe. Słuszne
zatem wydaje się stwierdzenie cytowanego już wcześniej S.P. Huntingtona, który pisze: „[…] próby przenoszenia społeczeństw z jednej cywilizacji do drugiej
kończą się niepowodzeniem…”17, czyli polityka wielokulturowości często ponosi klęskę, szczególnie w starciu z islamem.
W powieści Smith próba połączenia nacji Hindusów z Anglikami nie zdała
egzaminu, Pakistańczycy nie wiedzą, kim są (nie są ani mahometanami, ani Anglikami).
d. O tożsamości utraconej i odzyskanej
Z kolei Irie Jones próbuje dokonać zupełnej zmiany tożsamości (całkowicie
nieudanej). Fizyczne warunki Irie były sprzeczne z modelem typowej Angielki
(szczupła, wysoka, proste włosy), więc bohaterka chciała upodobnić się do
mieszkanek Wysp, prostując skręcone włosy. W efekcie przyjmuje postawę
kompromisową (wprawdzie posługuje się angielskim językiem, ale przejawia
zainteresowanie historią, wycieczkami do rodzinnego kraju). Irie to porte parole
autorki i swym postępowaniem potwierdza tezę, że trzeba szanować własną kulturę, mimo że się jest obywatelką brytyjską.
W trakcie akcji powieści Irie odkrywa korzenie z Jamajki (tożsamość odzyskana), odzyskuje przeszłość, w rezultacie miota się od Anglii po Jamajkę. Z jednej strony fascynuje się nowo odkrytym krajem, ale nie chce „szkieletów w szafie”. Potwierdzają to słowa narratora: „Z jednej strony była Anglia, gigantyczne
lustro, z drugiej Irie, której to lustro nie odbijało. Obca w obcym kraju” (Bz, 260).
16

17

Hinduscy ojcowie tracą w Anglii autorytet. „Żadnego szacunku dla tradycji. Ludzie nazywają
to asymilacją, a to nic innego jak zepsucie. Kompletna zgnilizna” (Bz, 189).
Tamże, s. 15. S.P. Huntington, Zderzenie cywilizacji…, s. 15.
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Inny typ tożsamości reprezentuje Anglik, Joshua Chalfen – żydowski intelektualista, syn naukowca, ateista, racjonalista i genetyk. Należy do średniej klasy angielskiej, ma wysoki IQ, cechuje go brak empatii i kontaktu z innymi, bowiem dla niego liczy się tylko rozum, wszystko musi być zorganizowane.
Racjonalizm Anglika kontrastuje z zachowaniem młodych Pakistańczyków,
z którymi żyje w jednym mieście. I tak właśnie z powieści wyłania się obraz
społeczeństwa wielokulturowego.
e. Tożsamość, która jest balastem
Powieść ukazuje różnice w zachowaniach starszego i młodszego pokolenia,
ponieważ młodzi odrzucają balast historii, choć w różny sposób. W książce Smith dzieci zrywają z tradycją, nie dbają o autorytety moralne, nie okazują szacunku rodzicom, zatracają tożsamość religijną – „nie chodzą do meczetu, nie modlą
się, dziwnie mówią, dziwnie się ubierają, jedzą przeróżne paskudztwa…” (Bz,
189). Autorka zauważa, że ci ludzie wyrzekają się wiary w zamian za przyjemności seksu, a seksu za władzę. „Zastępują bojaźń Bożą zadufaniem, wiedzę ironią, nakrycie głowy, przez które wyraża się szacunek dla Boga, szokującą burzą
pomarańczowych włosów” (Bz, 192).
Syn Samada chciał być Anglikiem, wyrzekł się nawet pierwotnej formy
swojego imienia – imię Magid jest odpowiednikiem w języku angielskim imienia Mark. Ta zmiana imienia świadczy o odrzuceniu tożsamości osobistej, wolał
słuchać rocka niż muzyki swoich przodków, chciał się zasymilować, stąd też
brał udział w Święcie Plonów.
Z kolei Millat na skutek odtrącenia przez młodych Anglików pracował w meczecie. Tam poznał młodocianych bojowników z organizacji Strażnicy Ruchu
Odrodzenia Muzułmanów. Millat wyrasta niemal na lidera pseudoterrorystycznej organizacji. Widać tutaj złożoność problemu tożsamości religijnej: „religijna
konwersja Millata wynikła prawdopodobnie bardziej z potrzeby identyfikacji
z grupą niż z intelektualnie podbudowanej wiary w istnienie jakiegoś wszechmocnego Stwórcy”18. Bohater „deklaratywnie staje się fanatycznym muzułmaninem”19 (przyjmuje tożsamość religijną muzułmańską), ekstremistą, terrorystą
i przestępcą, „gotowym zaryzykować wszystko i przejść od słów do czynów”20
(działa w gangach, zwanych „raggasatani”), przestrzegającym zasad fundamentalistów. W zakończeniu powieści pokazany jest nieudany zamach terrorystyczny na angielskiego genetyka, Marcusa Chalfena (angielskiego Żyda), który projektuje zmodyfikowaną genetycznie Mysz Przyszłości. „Tego typu ingerencja
w boskie prawa – zdaniem J. Mikołajczyka, autora książki Zabójczy flirt – lite18

19
20

J. Mikołajczyk, „Białe zęby” Zadie Smith. Mysz Przyszłości, [w:] tegoż, Zabójczy flirt – literatura i terroryzm, seria: „Literatura i kontrowersje”, Warszawa – Bielsko-Biała 2011, s. 165.
Tamże, s. 163.
Tamże.
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ratura i terroryzm – nie może podobać się muzułmańskim bojownikom, którzy
postanawiają dokonać zamachu na genetyka”21.
Próba zamachu ukazana jest w powieści w sposób parodystyczny (zamiast
grozy – parodia: kłótnia o wybór cytatu z Koranu, zaś muzułmanie, działający
„dla kurażu” pod wpływem narkotyków, nie są w stanie właściwie wycelować
z broni). Jak słusznie zauważa cytowany już autor, „bohaterowie co chwilę są
przez autorkę sprowadzani na ziemię, grzęznąc w drobiazgach, kompleksach,
niezdecydowaniu”22. Jest to niemal parodia huntingtonowskiego „zderzenia cywilizacji”. Niestety, w życiu podobne akty terrorystyczne mają znacznie groźniejsze zakończenie. Właśnie 11 września obchodziliśmy 10. rocznicę słynnego
zamachu w Nowym Jorku.

2. Uwagi o książce K. Desai Brzemię rzeczy utraconych
Książka hinduskiej pisarki, K. Desai, Brzemię rzeczy utraconych, to opowieść o ludziach, którzy są emigrantami we własnym kraju, o poszukiwaniu tożsamości, rozdarciu między własną ojczyzną (Indie) a nową rzeczywistością
(Anglia). Ukazuje zamęt, degradację i dezorientację Hindusów, którzy przegrywali w zderzeniu z zachodnią kulturą, poddając się jej, będąc zagubionymi i niespełnionymi, rozczarowanymi i upokarzanymi. Przykładem na potwierdzenie
powyższej tezy może być główny bohater powieści, sześćdziesięciosześcioletni
sędzia, Hindus, wykształcony w Oksfordzie, mający manierę i sposób myślenia
Anglika (tak przesiąkł kulturą Zachodu, że czuje się obco we własnym kraju),
który jest wyobcowany z obu nacji – nienawidzi Hindusów za to, że nie są Anglikami, i Anglików za to, że nimi są23. Staje się człowiekiem na rozdrożu,
„ofiarą nieodwzajemnionej i coraz bardziej anachronicznej miłości do Anglii”24.
Akcja powieści dzieje się w Indiach, ale dotyczy nietypowych Hindusów –
ludzi wykształconych w Anglii, ale powracających do kraju, który wyzwolił się
spod panowania Anglików. Ich sytuacja staje się dramatyczna, mieszkają bowiem w kraju, który nienawidzi Anglików, stąd też traktowani są jako kolaboranci wroga. Hindusi zachowują religię, jedzenie, muzykę, kino, zasady panujące w rodzinie (kult mężczyzny – patriarchat).
Problem wykorzenienia dotyczy również innych bohaterów powieści, np.
Nepalczyka, czującego się w Indiach jak nieproszony gość.
Autorka książki, K. Desai wywodziła się z rodziny wielokulturowej – jej
babka była Niemką, stąd też w domu mówiło się po niemiecku. Rodzina zaadaptowała rozdarcie: słuchali zachodniej muzyki, czytali zachodnią literaturę, ale
21
22
23
24

Tamże.
Tamże, s. 165.
W Ameryce Hindus nienawidzi Amerykanów.
J. Jarniewcz, Świat za mgłą, http://wyborcza.pl/2029020, 76842, 4476584.html, stan z 15.03.2009.
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spotykali się z Hindusami. Co ciekawe, pisarka i jej matka starały się być niezależne, podróżowały – obie źle czują się w jednym miejscu, obco w Indiach, i tracą własną historię.
Daje się zauważyć dystans pisarki, która obserwuje relacje dwóch narodów:
zachodnie zasady wprowadzone do Indii lub los emigrantów.

3. Pograniczność Śląska u H. Bienka i K. Kutza25
Wspominaliśmy o problemie tożsamości narodów pogranicza. W literaturze
przedmiotu temat jest znany. O pograniczności śląskiej pisał już ksiądz Emil
Szramek, który zauważył niegdyś, iż wynikiem długowiekowej infiltracji jest
ukształtowanie się człowieka rozdwojonego, podwójnego, podobnego do „kamieni granicznych, które z jednej strony noszą znamię polskie, z drugiej niemieckie, albo też gruszy granicznej, która na obie strony rodzi. Nie są to ludzie
bez charakteru, lecz ludzie o charakterze granicznym”.
Zajmiemy się teraz problematyką tożsamości śląskiej z punktu widzenia
H. Bienka26 i K. Kutza27, analizując kolejno ich powieści: Pierwszą polkę i Piątą
stronę świata28, teksty zanurzone w śląskiej rzeczywistości, w których w sposób
25

26

27

28

Szerzej na ten temat pisałem we współautorskim artykule pt. Gry tożsamościowe w kulturze
pogranicza – Śląsk w pisarstwie Kazimierza Kutza i Horsta Bienka. Współautorką artykułu jest
dr Ilona Copik, której składam serdeczne podziękowanie za sugestie merytoryczne dotyczące
analizowanych powieści: H. Bienka Pierwsza polka i K. Kutza Piąta strona świata [w druku].
H. Bienek jest dla współczesnego Polaka autorem prawie nieznanym, to Niemiec, piszący po
niemiecku, chociaż pochodzący ze Śląska.
Według Kutza fundamentami śląskiej tożsamości są odmienność i niezależność. Pograniczność
jest skazą, „ułomnością stałą i dramatyczną, […] źle pojmowaną i równie arbitralnie pojmowaną przez państwo niemieckie bądź polskie”. K. Kutz, Kalectwo bez cudzysłowu, [w:] A. Klich,
Bez mitów..., s. 6. Także wybitni Ślązacy, ukazani w tej książce, tacy jak: Joseph von Eichendorff, Oskar Troplowitz, Wojciech Korfanty, August Hlond, Michał Grażyński, Gustaw Morcinek, Jerzy Ziętek, Bolesław Kominek, Herbert Bednorz, Edmund Jan Osmańczyk, Horst Bienek, Henryk Bereska, Kazimierz Kutz, posiadają cechy mieszane przynajmniej dwóch kultur.
Jak pisze Klich, Śląsk to „fascynujący tygiel żywiołów”, „w którym nie wiadomo, gdzie przebiegają granice między miastami, państwami, nacjami, kulturami, religiami, językami, […] racje polskie i niemieckie splatają się […] w dramatyczny sposób”. A. Klich, Śląsk w trzynastu
portretach, [w:] tejże, Bez mitów…, s. 4.
Piąta strona świata jest powieścią o ludziach bez tożsamości, którą zabiła historia i stała trauma. Por. J. Dudek, Tragizm zapisany w genach, „Rzeczpospolita” (stan z 15.03.2010). Powieść
zawiera aluzję do dziejów Śląska od roku 1870 (przymusowej germanizacji), a potem ukazuje
Śląsk polonizowany po roku 1920. Według Kutza Śląsk to „tygiel narodowości i przekonań”,
w którym można się zgubić. Panuje tu niemiecki porządek, a jednocześnie polska uczciwość
i polski sentymentalizm. Kutz ukazuje kod Śląska, który tworzą: Bóg – matriarchat – praca.
Akcentuje on rolę matek, chce utrwalić ich pozytywny wizerunek – są to kobiety ambitne, obdarzone siłą witalną, scalające rodzinę. W powieści – i w rzeczywistości – Ślązacy to ludzie
z natury swej bardzo religijni, pracowici, skrupulatni, solidni. Życiorysy bohaterów Piątej stro-
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wyraźny ujawnia się doświadczenie autobiograficzne twórców. Łączy ich fakt
urodzenia i wychowania na przedwojennym Śląsku, choć po przeciwnych jego
stronach, a także paralelizm procesu odzyskiwania własnej tożsamości, wspólna
refleksja, iż trzeba Śląsk utracić (wyemigrować w sposób konieczny lub porzucić) po to, by móc go odzyskać (docenić, zrozumieć), a osobista identyfikacja
z regionem nastąpić może w sytuacji koniecznego dystansu.
W przestrzeni narodowego pogranicza wytwarza się według H. Bienka w ciągu
wieków ponadgraniczna więź nawykowa o charakterze regionalnym, etnicznym,
konstytuująca oddzielną kulturową całość ulokowaną peryferyjnie w stosunku
do europejskich imperiów. Jej podłożem jest naturalny proces identyfikacji z domem i jego najbliższym otoczeniem prowadzący do powstania małych wspólnot:
sąsiedzkich, parafialnych, miejskich. Charakter owej wspólnotowości oddaje
pochodzenie głównej bohaterki Pierwszej polki. Wychowała się ona w mieście,
w którym po jednej stronie rzeki mówiono po polsku, a po drugiej po niemiecku.
Językiem obowiązującym w szkole był niemiecki, ale kiedy uczeń odpowiadał
na pytanie nauczyciela po polsku, wówczas „akceptowano to bez zastrzeżeń,
gdyż nauczyciele znali tak samo dobrze własny, jak i ten drugi język” (Pp, 87).
W relacji Bienka, w lokalnej społeczności jeszcze w okresie pierwszej wojny
światowej polskość i niemieckość nie stanowiły widocznego antagonizmu i nie
oddzielały się od siebie, bowiem jak pisze: „w rzeczywistości nigdy nie było
całkiem pewne, kto […] był Niemcem, a kto Polakiem” (Pp, 88–89). Pojęcia
swojskości i obcości nie formułują się zatem w oparciu o kategorie narodowe,
czy językowe, lecz na linii: lokalność (peryferyjność)/centrum. W Pierwszej
polce obcą nie jest na przykład pochodząca z polskiego Śląska i mówiąca po
polsku służąca – Halina, lecz przybysze z głębi Rzeszy, którzy mówią obcym
akcentem Berlina lub Kolonii, nie rozumieją skomplikowanej specyfiki pogranicza i traktują je jak nieoświeconą peryferię. Śląską naturalną symbiozę w opinii
autora niweczą weryfikacje narodowościowe, które szczytową formę osiągają
w okresie plebiscytu 1921 roku. Antagonizują one tradycyjną wspólnotę, sprawiając, iż spacyfikowane pogranicze przekształca się w pole bitwy.
U Kutza inaczej – pogranicze, ów „śląski blues”, jak nazywa je autor, choć
stanowi także odrębną lokalną całość, od początku ma posmak gorzki, tragiczny.
Region położony na styku dawnych imperiów, w „Trójkącie Cesarzy”, jest krainą kontrastów bardziej niż symbiozy, jego przestrzeni nie symbolizuje pomost,
jak u Bienka, a raczej rozstaje i rozdroża. Śląsk jest tu prowincją ulokowaną narożnikowo, tak jak opisywał to przed laty ksiądz Emil Szramek, i ponosi konsekwencje swego niefortunnego położenia geograficznego, „dzieląc los wszystkich

ny świata pokazują styki kultur (szczególnie polskiej i niemieckiej). Kutz podkreśla rolę książek (edukacji) w kształtowaniu tożsamości. Polskie książki, czytane w ukryciu w czasie okupacji, kształtowały polską świadomość. Okazuje się, że ludzie wykształceni mają tożsamość bardziej określoną, a ludzie prości (np. górnicy, robotnicy) są nieświadomi swojej tożsamości.
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narożników, że się mianowicie o nie zawadza i w nie uderza”29. Jest zarazem,
z racji naturalnych zasobów energetycznych, terytorium zagarnianym chętnie
w wyniku obcych podbojów i surowo eksploatowanym, autochtoni zaś w stosunku do przybyszów znajdują się zawsze w sytuacji podległości, co stanowi
fundament tworzenia granic pomiędzy swojskością a obcością. Podobnie zatem
jak u Bienka obcym jest dla społeczności szopienickiej przede wszystkim ktoś
z zewnątrz, kto nie zna śląskich realiów i nie rozumie lokalnej kultury, lecz
podważa jej status. Od czasów Kulturkampfu jest to Niemiec z Rzeszy, po 1922
roku zaczyna być nim Polak z głębi Polski.
Jednak granic jest u Kutza jakby więcej niż u Bienka, oprócz tych najistotniejszych pomiędzy wyzyskiwaczami a wyzyskiwanymi, istnieją inne bariery
przecinające swojski zaścianek: polskość/niemieckość, Ślązacy/Zagłębiacy, komuniści/korfantczycy. Stanowią one jednocześnie typowe śląskie paradoksy
wynikające z bliskości kulturowej wspomnianych podziałów, które nieraz dotyczyły członków tej samej rodziny lub sąsiadów z tego samego podwórka. Relacjonuje więc Kutz, iż w tej samej przestrzeni żyli obok siebie Polacy, Niemcy
oraz tak zwani „indyferentni”, a także ludzie o różnych poglądach społecznych
i politycznych. Ich relacje mogły opierać się na symbiozie lub antagonizmie, nie
w zależności od czynników zewnętrznych – narodowych, ustrojowych czy kulturowych, lecz głębszych – ludzkich, i to one stanowiły o faktycznej wartości
człowieka.
Czynnikiem bezsprzecznie łączącym Ślązaków jest tragizm losu oraz nabyta
w wyniku wielowiekowego wyzysku cecha pewnej indolencji, którą autor niewybrednie nazywa „dupowatością”, a która jest zarazem tym, co odróżnia „tutejszych” niezależnie od tego, jakiej są opcji polskiej czy niemieckiej. Autor daje
wyraźnie do zrozumienia, iż na przekór nacjonalistycznym agitacjom i zmieniającym się granicom konsoliduje Ślązaków – zarówno mieszkańców regionu, jak
i tych żyjących w rozproszonych na całym świecie diasporach – etnos, powstały
na fundamencie naturalnych więzów krwi i wspólnego ponadnarodowego dziedzictwa przodków, a którego patronką może być święta Jadwiga.
a. Pęknięcie
Próba powołania na Śląsku tożsamości narodowej, jaką zapoczątkowały
formułujące się w dziewiętnastym wieku nacjonalizmy, okazała się najbardziej
doniosła w zgubne konsekwencje, co znajduje odzwierciedlenie w obydwu powieściach. Kutz artykułuje zagadnienie następująco: „od 1922 roku Ślązacy mieli dwie ojczyzny, ale mimo wszystko swoje jedne, wspólne korzenie. I w tym
jest problem trzeci” (Psś, 115). Bienek pisze natomiast o wewnętrznym rozdarciu Ślązaków, którzy patrzą co prawda z tęsknotą na Zachód, ale ich dusza pozostała daleko na Wschodzie (Pp, s. 322). W ten sposób konstytuuje się śląska ska29

E. Szramek, Śląsk jako problem…, s. 7.
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za, „ułomność stała i dramatyczna”30, pęknięcie, o którym pisał także Stanisław
Bieniasz w jednej ze swoich sztuk: „My, Górnoślązacy, zawsze siedzimy między dwoma krzesłami. Obojętne gdzie nas rzuci, zawsze nam czegoś brakuje:
jakaś część naszej duszy zostaje po drugiej stronie granicy”31.
Od podziału plebiscytowego śląskość rozpada się na różne trajektorie, najbardziej czytelnie na polską i niemiecką. Po podziale geograficznym i ustanowieniu nowej granicy, przebiegającej nawiasem mówiąc nieraz całkowicie absurdalnie wzdłuż domów i podwórek, po obu stronach następuje konsolidacja
w duchu narodowym, a kultura śląska staje się już zdecydowanie niesymetryczna w swej pograniczności, poddana procesom dominacji i wymiany kulturowej
zgodnie z odpowiednią regułą administracyjną. U Bienka, w środowisku mieszczańskim, przewagę zdobywa krąg oddziaływań niemieckich, co nasila się
zwłaszcza pod wpływem agresywnej ideologizacji prowincji w okresie terroru
faszystowskiego. W efekcie w przededniu wojny, co widoczne jest w Pierwszej
polce, miejsce powieściowej akcji – Gliwice uchodzą za miasto niemieckie.
Kiedy jednak w mieście, w miejscach publicznych pojawiają się tabliczki: „Tu
mówi się tylko po niemiecku”, wielu spośród autochtonów zaciska zęby w strachu, „żeby nie wyśliznęło się z nich ani słowo” (Pp, 55), ponieważ na co dzień
posługuje się gwarą. Polską mowę można więc było usłyszeć na przedmieściach
i w oddalonych od zdominowanego przez urzędników i niemiecką inteligencję
centrum robotniczych dzielnicach; Bienek celowo eksponuje ten fakt, a także
ideologicznie uśpioną pograniczność i dwujęzyczność swych bohaterów.
Kutz z kolei należy do grupy Ślązaków werbalizujących w czasie plebiscytu
swoją etniczność w gwarze śląskiej i łączących śląskość z polskim kręgiem kulturowym, uznając go za naturalny fundament rdzenności. Historię Śląska widzi
on jako proces wielowiekowej germanizacji sprzęgniętej z ideami pruskiego nacjonalizmu i programem nowoczesnej industrializacji. Narastający wyzysk niemieckiego kapitalizmu wywołuje awersję Ślązaków do niemieckości oraz stanowi genezę „marzeń o kraju własnym i sprawiedliwym”(Psś, 81), który powstaje w umysłach jako idea, mit i prowadzi do zrywu powstańczego mającego
„wyswobodzić Górny Śląsk po stu osiemdziesięciu latach niemieckiego uzależnienia”(Psś, 82). Autor pisze, iż bliscy mu autochtoni „pojmowali polskość
przez swoją śląskość”, wierzyli, iż do Polski „trzeba dorastać, dla niej się doskonalić, by w odpowiednim czasie jej służyć” (Psś, 107).
Linią demarkacyjną Śląska, zarazem symbolizującą jego „pęknięcie”, jest
u Kutza rzeka – Brynica, która ma moc łączenia i odgradzania zarazem. Autor
przypomina, iż niegdyś stanowiła ona granicę państwową – pomiędzy Prusami
a Rosją, geograficzną – oddzielającą regiony Śląska i Zagłębia, a potem, gdy „po
wiekach Górny Śląsk stawał się na powrót rubieżą polską” (Psś, 73), spajała
30
31

K. Kutz, Kalectwo bez cudzysłowu, [w:] A. Klich, Bez mitów…, s. 6.
Cyt. za M.S. Szczepański, Regionalizm górnośląski: los czy wybór, [w:] Nadciągają Ślązacy.
Czy istnieje narodowość śląska?, Grudzień 2004, s. 107.

Obrazy styku kultur we współczesnej literaturze światowej i polskiej

133

prowincję z ojczyzną. Śląsk ukazany jako „piąta strona świata” wyraźnie ma
charakter mikroregionu zawężonego, co jest polską tradycją, do górnej, a więc
przemysłowej, górniczo-hutniczej części. Niefortunność położenia tego terytorialnie niewielkiego kraiku polega tutaj na byciu „niby u siebie, ale jakby u kogoś innego” (Psś, 107), istnieniu zawsze na obrzeżach, na krańcu narodowych
państw: najpierw Niemiec, potem Polski, i niemożności stanowienia o sobie. Mityczna wizja polskości, z którą Ślązacy wiązali idee wolności i sprawiedliwości
społecznej, wkrótce przynosi bowiem gorzkie rozczarowania, a przynależność
do państwa polskiego okazuje się być nowym wymiarem znanego z czasów
niemieckich procederu kolonizowania lokalnej kultury.
Śląski punkt widzenia wyrasta u Kutza z doświadczeń historycznych: „my
som zawsze «unter»; jesteśmy z urodzenia «poniżej» i z wyroków historii bliżej
nam do mułu niż do lustra wody” (Psś, 172). Intensyfikuje się w sytuacji zmiany
ustrojowej, kiedy: „[...] wyszło na jaw, że udział w powstaniach jest teraz grzechem i niejeden z przywódców powstań lądował za nie, dopiero teraz, w innej
Polsce – w więzieniu” (Psś, 124). Uruchamia formułę wendety jako formy rekompensaty za doznane niesprawiedliwości i upokorzenia, które sprawiają, że:
„sam się już nie do żyć, bo zawsze bydymy gorsi” (Psś, 126). Tym samym intensyfikuje i kumuluje kulturowe wzory „swojskości” w obrębie wspólnoty etnicznej oraz przyczynia się do wyrazistego artykułowania „krzywdy śląskiej”32.
Bienek pisze natomiast w znanym i często komentowanym fragmencie
Pierwszej polki33: „To jest przeklęty kawałek ziemi... O, przeklęta ziemia...” (Pp,
320–321), wyrażając problem, który wynika jego zdaniem nie tylko z nadmiernej eksploatacji naturalnych złóż przekształcającej urokliwy krajobraz w zadymiony i szary obszar poprzemysłowy, ale skomplikowanych stosunków zależności autochtonów na Śląsku traktowanych przez kapitalistów z głębi Rzeszy jako
tania siła robocza, a przy tym deprecjonowanych kulturowo. Bienek ujawnia
przy tym charakterystyczną cechę lokalnej kultury: wewnętrzną sprzeczność
przejawiającą się chociażby w „podwójnej naturze Ślązaków”, których charakter
ukształtowany jest w równej mierze przez „pruski dryl i surowość, i dyscyplinę”
i „słowiańskie zamiłowanie do świętowania, do nieporządku, do rozwiązłości”34.
A także w stosunku do ziemi, która pozostając przeklętą, jest zarazem dla zakorzenionych w tradycji mieszkańców świętą. To tutaj mają miejsce najbardziej
32

33

34

Szerzej o tym zob.: L.M. Nijakowski, O wielości dyskursów tożsamościowych i identyfikacji na
Śląsku, [w:] tegoż, Domeny symboliczne. Konflikty narodowe i etniczne w wymiarze symbolicznym, Warszawa 2007, s. 138–145.
Zob. przede wszystkim: M. Wiatr, Rzecz o ludzkiej granicy. Horsta Bienka penetracje po zakamarkach duszy, [w:] „Rocznik Muzeum w Gliwicach”, t. 21, Gliwice 2009, s. 119–120;
E. Jurczyk, „Granica piętnuje głęboko, aż do pokładów podświadomości...” Topografia górnośląskiego pogranicza w „Pierwszej polce” Horsta Bienka: nazwy, miejsca, ludzie, [w:] Obraz
Górnego Śląska i fenomen granicy w twórczości Horsta Bienka, red. G.B. Szewczyk, M. Wiatr,
Gliwice 2003, s. 25–30.
H. Bienek, Opis pewnej prowincji, Gdańsk 1994, s. 70.
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radykalne kontrasty: największe bogactwo i najgorsza nędza, zielone lasy i czarne dymy, natura splata się w dziwnym uścisku z cywilizacją, a człowiek z człowiekiem. W semantykę ziemi wpisana jest podwójność, która ujawnia jej symboliczne nie tylko narodowe pogranicze; jednocześnie jest nowoczesna i zaściankowa, wzniosła i przytłaczająca. Kocha się jej rodzimą wartość i nienawidzi zarazem ze względu na trudny los, który gotuje zamieszkałym na jej obszarze ludziom.
Ta symptomatyczna dwuznaczność ujawnia także napięcia pomiędzy sakralizacją świata dawnej kultury a nowoczesnymi projektami jej dyskredytowania,
które odbijają się w biografiach pisarzy. „Wstydziłem się tego miejsca, nawet
brzydziłem [...]. Bo jest to jedno z najbrzydszych miejsc, jakie można sobie wyobrazić. Ale jednocześnie jest to miejsce najpiękniejsze, takiego nigdzie się nie
znajdzie” – wyznał Kutz w filmie dokumentalnym zrealizowanym dla Telewizji
Polskiej35. Z kolei Bienek w jednym z wywiadów przyznał, iż gdyby nie przymusowa deportacja, prędzej czy później i tak wyjechałby z Górnego Śląska, który wydawał mu się zakurzoną prowincją ograniczającą jego artystyczny rozwój36. W tych stwierdzeniach pobrzmiewa wyraźna nuta ambiwalencji w stosunku do miejsca, które jest człowiekowi autobiograficznie serdecznie bliskie,
a zarazem obarczone deprecjonującym kompleksem peryferii. Dlatego też implikuje wewnętrzną polemikę wynikającą z jednoczesnej identyfikacji z lokalnością i kulturą centrum, swojską śląskością i wzniosłą polskością/niemieckością,
także wykluczające się pragnienia spójnej etnicznej tożsamości i jednocześnie
tożsamości wolnej, nieesencjalnej, wybieranej jako styl życia przez niepokorne,
ogarnięte ideami liberalizmu jednostki. Omawiani tu autorzy znoszą ów dysonans w procesie odzyskiwania poczucia identyfikacji z regionem, który zwieńczony jest podjęciem na określonym etapie życia, podobnym w obu przypadkach, dojrzałej decyzji. Kutz wyrazi ją: „Pękła szczelina, teraz wlewa się we
mnie Śląsk”37, a Bienek: „[...] Teraz jedna idea opanowywała mnie coraz bardziej i bardziej: rekonstrukcja pewnej prowincji”38.
b. Gra o tożsamość
Uosobieniem skomplikowanej śląskiej tożsamości jest w obydwu analizowanych powieściach postać Wojciecha Korfantego, człowieka, który, jak pisze
Kutz: „zachorował na Polskę” (Psś, 163). Problem tożsamościowy w przypadku
Korfantego zdaje się mieć logiczne rozwiązanie, którym jest świadoma decyzja.
Bienek pisze: „K. był Polakiem, ponieważ chciał nim być. [...] Był to ktoś poszukujący swojej tożsamości, wyrosły między Polską a Niemcami, kto dokonał
35
36
37
38

A. Klich, Cały ten Kutz. Biografia niepokorna, Kraków 2008, s. 324.
S. Bieniasz, Wyjazdy i powroty, [w:] Górny Śląsk – świat najmniejszy, Gliwice 2004, s. 85.
A. Klich, Cały ten Kutz…, s. 123.
H. Bienek, Opis..., s. 9.
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między nimi wyboru. Ponieważ tego chciał!” (Pp, 98). Jednak, jak dalej przekonują obydwaj autorzy, rozwiązanie dylematu jest pozorne, w istocie zaś przejawia się w nim śląski tragizm. Uwidacznia się on w fatalnych okolicznościach
śmierci polityka oraz sprzecznych interpretacjach jego biografii. Chociaż bowiem już za życia stał się symbolem i legendą Górnego Śląska po obu stronach
granicy, w historii pozostał postacią niezwykle kontrowersyjną.
Rozczarowanie najpierw Niemcami, a później Polską staje się poprzez los
Korfantego znamiennym rysem śląskości, która tracąc wiarę w martyrologię narodową, zaczyna czerpać wątek tożsamościowy z idei regionalizmu budowanego
na fundamencie etnicznej odrębności śląskiej. Czyni to w przekonaniu, iż tylko
ona przynieść może wartość kulturową w postaci tożsamości autentycznej,
a także stanowić akt sprawiedliwości dziejowej. Z kolei omawiane dzieła Horsta
Bienka i Kazimierza Kutza wpisują się w pozbawiony przeszłych obciążeń zależnościowych dyskurs lokalności, która, przemawiając w dwóch językach, stawia sobie za cel obronę tożsamości rdzennej, zagubionej w nowoczesnych metanarracjach, a która stanowi wartość kulturową godną ocalenia. Dla obydwu autorów identyfikacja z regionem stanowi przy tym drogę odzyskiwania indywidualnej tożsamości wypartej ze świadomości pod wpływem dyskursu kulturowego
centrum, z którym wiązali swój rozwój artystyczny. W przypadku Bienka były
to Niemcy Zachodnie, w przypadku Kutza – Warszawa i centralna Polska. Paralelizm ich losów uwidacznia się w powrocie do tematyki lokalnej w wieku dojrzałym oraz w świadomym zamyśle ocalenia przez sztukę ginącego autentyku.
„Nie ma już tego wszystkiego – pisze Kutz – Ani kolorowych zaprzęgów konnych z lodami, ani wykopów kartofli i jesiennych ognisk, ani szmaciarzy wymieniających wszystko na garnki, ani żydowskich domokrążców” (Psś, 24).
Horst Bienek wyraża się podobnie: „opowiadałem [...] co się tam zdarzyło i jak
żyli ludzie, jak kochali i cierpieli, w kraju, którego już nie ma i który pamiętają
tylko nieliczni”39. Śląska twórczość wymienionych pisarzy stanowi zarazem
próbę uporządkowania własnych relacji z miejscem pochodzenia. Miejsce to reprezentowane jest w ujęciu antropologicznym jako sacrum, centrum świata, axis
mundi – jak pisał Mircea Eliade, a dla ponowoczesnego człowieka wciąż stanowi konieczny punkt odniesienia. Stanowisko takie potwierdza Kazimierz Kutz
w jednym ze swoich felietonów: „Jeśli współczesny człowiek nie będzie wiedział, skąd jest, to nie będzie wiedział, którędy w dzisiejszym świecie pójść.
Świadoma tożsamość jest najtańszą busolą”40.

39
40

Tamże, s. 176.
K. Kutz, Ja Ślązak, ja Polak, ja Europejczyk, „Gazeta Wyborcza” 2009, nr 125 (29 V), s. 14.
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Podsumowanie
Współczesny świat stał się „globalną wioską” i daremna jest próba zatrzymania czasu. Człowiek, gdy wyjedzie z kraju, musi pogodzić się z częściowo
utraconą tożsamością. Najlepiej jest wszędzie czuć się dobrze, być patriotą, a zarazem otwartym na świat. Smith udowodniła, że daremne jest kurczowe trzymanie się tradycji. Z powieści wynika wniosek, że „niebezpieczeństwem dla
współczesnego świata jest kurczowe trzymanie się jakiejkolwiek tradycji interpretowanej politycznie, religijnie czy ideologicznie”41.
Inny problem dotyczy polskiej tożsamości, o której dotychczas nie wspominaliśmy. Polska tożsamość narodowa jest oparta w dużym stopniu na romantycznej tradycji: micie mesjańskim, kulcie „niewinnej” ofiary, bohaterstwa, powierzchownej religijności. W ostatnich latach zmienił się stosunek do tego romantycznego mitu. Mit smoleński (kult ofiary) wywołał dyskusję na temat wad
narodowych42, o czym pisze od roku cała prasa.
Warto na koniec przytoczyć opinię Sandora Morai, autora wydanej niedawno książki Niebo i ziemia, w której stwierdził: „Nie ma bardziej beznadziejnego
przedsięwzięcia niż jakiemuś narodowi pokazać jak na dłoni jego błędy… Narody tylko wtedy wyzdrowieją, gdy samodzielnie, własnym ciałem i duchem, bez
niczyjej pomocy przezwyciężą swoje grzechy, gdy się rozwiną, gdy dojrzeją do
tego, gdy się dowiedzą, czym jest to, co do tej pory znosiły z bólem”43. Widać,
jak trudnym do uchwycenia jest określenie tożsamości narodowej.

Summary
Pictures of the join of cultures in contemporary worldwide literature
as well as Polish literature
The aim of the article is to present the join of cultures in contemporary
Polish and worldwide literature. The theme is based on the analysis of the medley of cultures on emigration (problems of postcommunist countries) or on the
borderline (Silesia as a melting pot of nationalities).
The article tries to make a literary interpretation of the phenomenon. The
theoretical part presents the issue of integration in view of S.P. Huntington and
different cultural circles. The analytic part concerns the multicultural phenomenon in Z. Smith’s and K. Desai’s novels and the borderline of Silesia in the writing of H. Bienek and K. Kutz.
41
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A. Szostkiewicz, Polityka, [w:] Korzenie czy nogi…
Nie udało się zrealizować filmu o Westerplatte, bo ujawnili się przeciwnicy prawdy o wadach
polskich.
Z. Pietrasik, Kraj, ale lajt, „Polityka” 2011, nr 35 (24.08–31.08), s. 64–66.
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Інклюзія у вищій школі України:
сучасний стан та перспективи
Постановка проблеми. Початок ХХІ століття в Україні ознаменовано
особливою увагою у всіх сферах життя до осіб з особливими потребами.
Це є наслідком процесу гуманізації відносин між особистістю та суспільством, що готове сприймати людей з особливими потребами як партнерів
у взаємодії. Суспільна свідомість зазнає змін: відбувається перехід від
«культури корисності» до «культури гідності». Відтак актуалізується впровадження в систему освіти принципово нових моделей навчання, виховання з метою повної інтеграції в суспільство людей з особливими потребами.
Країни Америки, Європи дали відповідь на цю проблему, де вже упродовж
кількох десятиліть реалізуються моделі інклюзивної освіти. Людину з особливими потребами розглядають не лише як об’єкт соціально-педагогічної
допомоги і турботи, але і як суб’єкт взаємодії, для котрого соціум створює
умови для можливої самоактуалізації й інтеграції у суспільство. Україні, як
державі, що прагне увійти у європейську освітню спільноту і лише робить
перші кроки у напрямку інклюзії надзвичайно важливим є погодження
національного законодавства з основними положеннями міжнародного
законодавства у сфері поширення інклюзії.
Аналіз основних досліджень і публікацій. Аналіз наявних наукових
досліджень з проблем інклюзивної освіти засвідчив, що науковці активно
працюють над розробкою теоретико-організаційних засад впровадження
інклюзивної моделі навчання (І. Древко, К. Кольченко, Г. Нікулін, О. Хоротайло та ін.), вивчають закордонний досвід застосування технологій роботи і супроводу дітей та студентів, що мають особливі потреби за різними
типами нозологій (Ю. Богінська, А. Кравцова, П. Таланчук та ін.), аналізують міжнародне законодавче нормативно-правове забезпечення нав-
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чання осіб з особливими потребами (А. Колупаєва, С. Литовченко,
Л. Шумна та ін.).
Мета дослідження: засвідчити для польського науково-освітнього
середовища аналіз державної політики України щодо забезпечення права
дітей та молоді з особливими освітніми потребами на здобуття якісної
освіти, інтеграції їх у суспільство.
Завдання дослідження: розкрити сутність основних понять дослідження; проаналізувати законодавчу базу у сфері доступності вищої освіти
інвалідам; описати основні форми впровадження інклюзивної моделі
навчання; представити наявний досвід інклюзії у вищій школі; вказати на
перспективи інклюзії у вищій школі України.
Основний зміст статті. Система освіти України робить перші, але
впевнені кроки назустріч дітям і молоді з особливими освітніми потребами
через впровадження інклюзивної моделі освіти. Термін «особливі освітні
потреби» (special educational needs – SEN) як відомо, відноситься однаковою мірою як до інвалідності у важкій формі, так і середніх за ступенем
порушень. А отже, система освіти має надавати підтримку дитині, враховуючи її сильні можливості та індивідуальні потреби.
Разом із змінами у суспільно-політичному житті України початку нового тисячоліття започатковано докорінні зрушення у засадах соціальної та
освітньої політики країни. Наведемо перелік актів, що визначають
і регулюють правові аспекти доступності освіти для людей з особливими
потребами. Це: Конституція України; Закони України „Про дошкільну
освіту”, „Про освіту”, „Про загальну середню освіту”, „Про реабілітацію
інвалідів в Україні”, „Про основи соціальної захищеності інвалідів
в Україні”, „Про охорону дитинства”; Укази Президента України „Про
додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні” (№ 244 від
20.03.2008 р.), „Про додаткові невідкладні заходи щодо створення
сприятливих умов для життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними
можливостями” (№ 1228 від 18.12.2007 р.); постанова Кабінету Міністрів
України „Про затвердження плану заходів щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними
можливостями та інших маломобільних груп населення на 2009-2015 роки
„Безбар’єрна Україна” (№ 784 від 29.07.2009 р.); розпорядження Кабінету
Міністрів України „Про затвердження плану заходів щодо запровадження
інклюзивного та інтегрованого навчання у загальноосвітніх навчальних
закладах на період до 2012 року” (№ 1482-р від 03.12.2009 р.) та ін.
Законодавством України передбачено забезпечення особам з особливими освітніми потребами доступності та безоплатності здобуття вищої
освіти в державних і комунальних навчальних закладах на конкурсній
основі. При вступі до вищого закладу освіти для абітурієнтів з інвалідністю
передбачено ряд гарантій та систему пільг (згідно Закону України «Про
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основи соціальної захищеності інвалідів» та відповідно до Умов прийому
до вищих навчальних закладів України, затверджених наказом
Міністерства освіти і науки України №873 від 18.09.2009 р.), а саме:
— зарахування І–ІІ групи інвалідів та дітей-інвалідів віком до 18 років,
яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю до вищих
навчальних закладів здійснюється поза конкурсом при умові отримання
ними позитивних оцінок;
— за рекомендацією органів охорони здоров'я та соціального захисту
населення приймальна комісія розглядає питання про можливість
зарахування до вищих навчальних закладів понад державне замовлення
за результатами співбесіди з правом навчання за місцем проживання
інвалідів, які не спроможні відвідувати навчальний заклад, а також
створює умови для проходження ними курсу навчання екстерном;
— за інших рівних умов переважне право на зарахування до вищих
навчальних закладів І–IV рівнів акредитації мають інваліди та діти
з малозабезпечених сімей, у яких: обидва батьки є інвалідами; один
з батьків – інвалід, а інший помер; одинока матір з числа інвалідів;
батько-інвалід, який виховує дитину без матері;
— відповідно до розділу 5 статті Закону України «Про статус і соціальний
захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», здійснюється зарахування поза конкурсом до вищих навчальних закладів інвалідів, потерпілих внаслідок Чорнобильської
катастрофи;
— відповідно до Закону України «Про відпустки» розроблено індивідуальні програми навчання інвалідів у вищих навчальних закладах
з урахуванням використання ними щорічних основних відпусток
в період навчального року;
— для працюючих інвалідів надано дозвіл на навчання за індивідуальними
графіками, запроваджено присудження іменних, підвищених стипендій,
надано право навчатися у провідних університетах світу;
— під час навчання інвалідів у вищих навчальних закладах їм виплачується пенсія і стипендія у повному розмірі та додаткова матеріальна
допомога.
Після закінчення навчального закладу особам з особливоми потребами
надається право вибору місця роботи з наявних варіантів або надається за
їх бажанням вільне працевлаштування.
Результати моніторингу стану доступності освіти для осіб з особливими потребами свідчать про тенденцію збільшення кількості осіб цієї
категорії, які прагнуть здобути вищу освіту (див. Діаграма 1).
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— навчання студентів з особливими потребами спільно зі студентами
з типовим розвитком у, так званих, інтегрованих групах без спеціальної
підтримки;
— навчання студентів з особливими потребами в єдиному потоці студентів із спеціальним супроводом (студенти отримують допомогу
з боку спеціально створеного підрозділу у структурі вищого навчального закладу). Така форма навчання є інклюзивною (що передбачає
створення додаткових умов);
— дистанційна форма навчання та екстернат.
Кожна з наведених форм організації освіти має як переваги, так і певні
недоліки. Так, здобуття вищої освіти в умовах спеціальних груп дає змогу
організовувати освітній процес з урахуванням особливих потреб осіб з порушеннями психофізичного розвитку. Проте навчання в умовах спеціальної групи обмежує осіб цієї категорії у виборі спеціальностей, не
повною мірою сприяє їхній соціалізації.
За умови навчання в інтегрованій групі, особи з особливими потребами
можуть обирати спеціальність, враховуючи свої інтереси, нахили, прагнення і плани. Водночас, в єдиному потоці студентів до них висуваються
такі ж вимоги з боку вищого навчального закладу, як і до інших студентів.
А отже, у такій групі неможливим є уповільнення темпу лекцій; зміна
кількості, тривалості занять, спрощування, скорочення обсягу навчального
матеріалу тощо. Тому врахування і забезпечення особливих освітніх
потреб студентів цієї категорії можливе лише шляхом впровадження
комплексного супроводу їхнього навчання.
Оптимальною є модель інклюзії, за якої супровід навчання студентів
здійснює спеціальний підрозділ (підрозділи), який створений у структурі
вищого навчального закладу та забезпечує формування спеціальних
освітніх умов, надання спектру відповідних послуг. Супровід розпочинається з моменту звернення людини до вищого навчального завкладу
і охоплює процеси підготовки до вступу, власне вступу та навчання у виші,
а також передбачає підтримку у працевлаштуванні.
На жаль, як інтегрована, так і інклюзивна форма навчання студентів
з особливими освітніми потребами упроваджується лише в окремих навчальних закладах. У більшості випадків, такий процес у вищих навчальних закладах відбувається стихійно – завдяки зусиллям самих студентів,
їхніх родичів, волонтерів чи просто небайдужих людей.
Маючи за завдання інтенсифікувати процес розбудови, поширення інклюзивної моделі навчання в Україні започатковано науково-педагогічний
експеримент «Системний підхід до організації інтегрованого навчання
студентів з особливими освітніми потребами у вищих навчальних закла-
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дах III–IV рівнів акредитації»2. У програмі проведення експерименту
зазначено, що метою дослідження є розроблення та експериментальна
перевірка нормативів до реабілітаційних заходів засобами освіти, які є елементами технології впровадження комплексного супроводу навчання студентів з особливими освітніми потребами.
Для організації освітньо-виховного процесу створено спеціальну методичну інформаційно-телекомунікаційну базу. Вищі заклади освіти забезпечено літературою, адаптивними технічними засобами навчання та технічними засобам реабілітації. Започатковано діяльність Центрів супроводу
студентів з особливими потребами, що охоплює наступні напрями: створення бази даних, професійної діагностики та професійної орієнтації інваліда; складання комплексної програми професійної реабілітації студентів-інвалідів (з елементами духовної, соціокультурної, психологічної реабілітації; професійне навчання; скринінг процесу реабілітації; після реабілітаційний супровід; сприяння у працевлаштуванні та профадаптації до
робочого місця умовах ринкових взаємовідносин; сприяння у подальшому
підвищенні кваліфікації. У центрах професійної реабілітації інвалідів заходи з психологічної реабілітації інвалідів проводяться у три етапи: перший
етап — психологічна діагностика (розробка індивідуального плану реабілітаційних заходів студента); другий етап — психологічна корекція
(психологічне консультування); третій етап — аналіз та оцінка результатів психологічної реабілітації.
Першим і поки що єдиним безбар’єрним вищим навчальним закладом
в Україні, у якому принцип інтеграції покладено в основу організації
навчально-виховного процесу є Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» (Університет «Україна»)3. Університет «Україна»
— це вищий навчальний заклад інтегрованого типу, до якого входять п’ять
коледжів, тринадцять інститутів, три філії, одне представництво, що розташовані в усіх регіонах України. У перші роки існування університету студенти з вадами слуху забезпечувалися сурдоперекладом, а для студентів-візочників були споруджені пандуси при вході до навчальних приміщень,
усім студентам надавалася консультативна психологічна допомога. Рівний
доступ студентів з інвалідністю до освіти забезпечувався поступово шляхом вивчення індивідуальних потреб студентів та міжна-родного досвіду
організації інтегрованого навчання.
В Університеті розроблено ефективну модель системи супроводу
навчання осіб з особливими потребами. Структурними компонентами цієї
моделі є: відділ адаптації та реабілітації; медична частина; відділ спеціаль2
3

Наказ Міністерства освіти і науки України №587 від 27.06.2008 р.
К. Кольченко, Г. Нікуліна Вища освіта в Україні: від інтеграції до інклюзії // Актуальні
проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами: Зб. наукових праць.–
№ 4(6).– К.: Університет «Україна», 2007. С. 9
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них технологій навчання. Усі блоки моделі системи супроводу вступають
в дію поступово і можуть діяти одночасно, доповнюючи один одного. Супровід навчання реалізується за конкретними напрямами (див. таблицю 1).
Колективом Університету напрацьовано ряд експериментальних методик викладання навчальних дисциплін. Кожен викладач інтегрованої групи
має отримати спеціальну підготовку з тим, щоб розуміти особливості
сприйняття навчального матеріалу студентами різних нозологій і, залежно
від складу студентської групи, відповідним чином готувати методичне та
дидактичне забезпечення свого навчального предмета4.
Таблиця 1
Напрям супроводу

Зміст напряму

1

2

Технічний

компенсує функціональні обмеження студентів і забезпечує
принцип рівного доступу до якісної вищої освіти всім
студентам, незалежно від виду і тяжкості захворювання

комплекс заходів, спрямованих на підтримку, збереження
й відновлення фізичного здоров'я студентів. Його складовими
є невідкладна медична допомога, консультативно-профілактична
Медико-реабілітаційний
й реабілітаційно-відновна допомога. Супровід здійснюється
персоналом медичних кабінетів і медичних пунктів, фахівцями
з фізичної реабілітації навчального закладу

4

Педагогічний

комплекс заходів, спрямованих на оптимізацію викладання
навчального матеріалу студентам з особливими потребами
у максимально прийнятній для них формі. Цей блок цілковито
залежить від підготовленості викладачів до роботи в інтегрованій групі, від їх педагогічної майстерності

Психологічний

комплекс заходів, спрямованих на закріплення, збереження
психічного здоров'я; корекцію та профілак-тику відхилень
особистісного розвитку різних категорій студентів. Супровід
здійснюється фахівцями відділу адаптації й реабілітації за
участю їх колег з кафедри психології університету та
запрошених спеціалістів

Соціальний

забезпечує успішну соціально-педагогічну, соціально-побутову,
соціально-культурну адаптацію молоді з особливими
потребами. Основною функцією цього блоку є подолання
соціальної ізоляції інвалідів, сприян-ня збереженню та
підвищенню їхнього соціального статусу, залучення до всіх
сфер соціального життя. Со-ціальний супровід в університеті
здійснюється фахівцями виховної роботи і волонтерами
соціальної служби

Кольченко К., Равер-Лампман Ш., Нікуліна Г. та ін. Забезпечення рівних можливостей
для навчання студентів з інвалідністю: Метод. посіб.— К.: Університет «Україна», 2005.
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Таблиця 1
Напрям супроводу

Зміст напряму

1

2

Спортивнореабілітаційний

базується на новому підході до викладання фізичного
виховання студентам з особливими потребами, в якому
передбачається не тільки поліпшення психофізичного стану
студентів і підвищення їхньої інтелектуальної працездатності,
посилення мотивації до самостійних занять фізичною
культурою і до здорового способу життя, а й залучення
студентів до активних занять окремими видами спорту, участі
у змаганнях різного рівня, зокрема в паралімпійському русі

Професійна адаптація

здійснюється шляхом залучення їх до роботи у студентських
навчально-науково-виробничих підрозділах, студентському
науковому товаристві, гуртках, при проходженні виробничої
практики, наданні таким студентам допомоги у працевлаштуванні. Цей супровід здійснюють кафедри, відділи
наукових досліджень і підприємництва студентів, відділи
практики та працевлаштування.

Наведемо принципи та підходи, на яких базується процес навчання
і виховання студентів з особливими потребами в університеті «Україна» (за
Л. Дмитренко, О. Кириченко, К. Кольченко, С. Литовченко). Серед інших, це:
— наближення освіти до місця проживання студента з інвалідністю.
— забезпечення освітньої безбар’єрності (архітектурна безбар’єрність
освітнього середовища; забезпечення технічними засобами, опорними
конспектами лекцій, списками літератури, планами наступних занять,
самостійними завданнями; навчальний матеріал представлений у друкованому, електронному, шрифтом Брайля, аудіо, відео, тифловигляді);
— забезпечення гнучкого підходу до організації навчального процесу і викладання навчальних дисциплін (денна, заочна, дистанційна форми
навчання, залежно від рівня мобільності студента);
— доуніверситетська адаптація студентів до інтегрованого освітнього
середовища;
— моніторинг успішності та забезпечення психолого-педагогічного
супроводу впродовж навчання (ознайомлення з попереднім досвідом
навчання абітурієнтів, їхніми результатами, психологічне профорієнтаційне консультування, надання допомоги для оптимального визначення спеціальності; моніторинг успішності студентів, своєчасне виявленню та усунення проблем, що ускладнюють їхнє навчання, надання
допомоги у виконанні навчальних завдань);
— забезпечення умов для всебічного розвитку особистості (залучення
студентів до активного громадського життя університету, а саме до
організації та участі в конкурсах творчості, спортивних змаганнях,
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волонтерській роботі, патріотичних заходах, спільних подорожах,
у всіх формах соціального життя.
Висновки. У напрямку інклюзії у вищій школі України зроблено перші
впевнені кроки. Формується нова філософія державної політики щодо осіб
з особливими потребами. Розроблено низку законодавчих актів, щодо
впровадження засад інклюзії в освіті. Інклюзивна модель освіти поступово
запроваджеється в окремих вищих навчальних закладах, прикладом цього
є Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
(Університет «Україна»).

Summary
The situation of higher education in Ukraine –
the present day and perspectives
The main goal of this article is to inform Polish readers about Ukrainian state
policies on providing rights to children and youth with special educational needs
to quality education and their integration into the society. The author is revealing
the essence of main concepts of the study and the legislation in the area of
accessibility to the higher education for the individuals with disabilities is
analyzed. Main forms of implementation of the inclusive education as well as
existing experience of the inclusion in the system of higher education and its
further perspectives are also in the focus of this research.
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Súčasná výchova etnických menšín
v Slovenskej republike
Slovenská republika je stredoeurópskou krajinou a vo svojej podstate multikultúrnou spoločnosťou. Popri asi 86% Slovákov žijú v Slovenskej republike iné
národy či etniká a národnosti. Žije tu asi 10% Maďarov, podľa odhadu 320 tisíc
Rómov1, asi 1% Čechov, asi 1% Rusínov, mnoho Poliakov, Nemcov, Vietnamcov, Albáncov a i. Situácia je stále pestrejšia kvôli vysokej pôrodnosti
Rómov a kvôli rastúcemu vysťahovalectvu.
Slovenská republika patrí v Európe ku krajinám s priemernou životnou
úrovňou, ale existujú veľké sociálne rozdiely. Po r. 1989 vyrástla relatívne nie
veľká avšak ekonomicky veľmi silná vrstva bohatých, ale narastá počet ľudí
žijúcich na hranici chudoby, čo súvisí s vysokou mierou nezamestnanosti.
Osobitnú skupinu tvoria bezdomovci. Prevláda sociálna stredná vrstva majetkovo aj životným štýlom uprostred medzi extrémami. Podľa prognostikov na
základe sociálno-ekonomických prognóz sa budú sociálne rozdiely zväčšovať aj
v prípade, že sa ekonomická situácia bude zlepšovať. V júli 2011 Slovenská
republika evidovala 386 tisíc nezamestnaných.
Slovenská republika svojou rozlohou patrí k malým krajinám. Regionálne je
veľmi diferencovaná. Po 2. svetovej vojne sa vyvinuli veľké mestá (Bratislava.
Košice, Žilina. Nitra, Banská Bystrica, Prešov). Regióny (bývalé župy) napr.
Spiš, Orava, Liptov, Zemplín, Šariš a i. sa životným štýlom výrazne odlišujú od
poľnohospodárskeho juhu. Niektoré regióny sú priemyselne vyspelejšie ako iné
(napr. rozdiel Bratislavy, Trnavského a Trenčianskeho regiónu a Spiša, Gemera
a Východoslovenských okresov).

1

T. Matulayová, R. Rosinský, Naprindžarde Roma, [b.m.r.w.], s. 25.
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V náboženskej skladbe obyvateľstva na Slovensku prevláda príslušnosť
k rímsko-katolíckej cirkvi. V r. 1991 sa k nej hlási 3 179 201 (60,3%) obyvateľstva, ku grécko-katolíckej cirkvi 179 623 (3,4%), k pravoslávnej cirkvi 34 244
(0,7%), k evanjelickej cirkvi a. v. 326 117 (6,2%), k evanjelickej reformovanej
cirkvi 84 691 (0,6%), k iným náboženstvám 32 460 (0,6%). Bez vyznania bolo
511 185 (9,7%)2.
Politicky sa slovenská spoločnosť diferencuje v posledných dvoch deceniách, pričom možno pozorovať prechod celých skupín prívržencov strán k iným
stranám. V súčasnosti možno vidieť v slovenskej spoločnosti rozdelenie na dve
veľké (a takmer nezmieriteľné) skupiny prívržencov tzv. národnej orientácie
a tzv. demokratickej orientácie v politike.
Slovenská republika sa otvorila svetu a je súčasťou procesu globalizácie.
Globalizácia ekonomického života, mediálne pôsobenie, politické zmeny a vojenské konflikty v 20. storočí a v prvom deceniu 21. storočia spôsobujú, že na
Slovensku pociťujeme dôsledky globalizácie, napr. prisťahovanie množstva
Vietnamcov, Arabov a príslušníkov iných národov. Osobitnú skupinu tvoria
obyvatelia bývalého ZSSR.
Aj na Slovensku pociťujeme prudký vpád angličtiny ako nástroja medzinárodnej komunikácie.
Teritórium Slovenska bolo vždy križovatkou odlišných kultúr. Hraničilo
s Rímskou ríšou, obchodné cesty a kultúrne kontakty s Rímskou ríšou ovplyvňovali toto územie niekoľko storočí. Územie Slovenska od staroveku ovplyvňovali Židia, ktorí v 18.–19. storočí v mnohých mestách (Nitra, Bratislava,
Košice) tvorili veľkú časť obyvateľstva. Príchod Slovanov do tohto priestoru,
ktorý obývali spolu s Avarmi a pôsobenie franských kňazov v 9. storočí v období
kristianizácie Veľkej Moravy ovplyvňoval duchovnú kultúru našich predkov.
Medzi ďalšie vplyvy treba uviesť príchod Maďarov do Karpatskej kotliny,
aktívnu účasť Slovanov na formovaní uhorského štátu a maďarizáciu, niekoľko
vĺn príchodu Nemcov a ich usadzovanie na území Slovenska. Nemecké obyvateľstvo spolu so Slovákmi vytváralo kultúru, ktorá je dnes súčasťou regiónu
Spiša.
— Príchod Rómov do Uhorska a ich usádzanie na okrajoch miest, resp. obcí,
pričom nikdy nesplynuli s domácim obyvateľstvom až do súčasnosti sú
segregovanou menšinou.
— Príchod Valachov z Rumunska (valašská kolonizácia) a splynutie ich pastierskej kultúry so slovenskou.
— Záloh spišských miest Poľsku (Kežmarok, Levoča a i.). Poľská kultúra
prenikala na Slovensko aj mimo tohto zálohu spolu s goralskou kultúrou.
— Pôsobenie českých učiteľov, umelcov na Slovensku v období prvej Československej republiky (1918–1938).
2

Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska. 2, Bratislava 1995, s. 172.
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— Poslovenčenie kultúry v období vojnovej Slovenskej republiky (1939–1945).
— Vplyv ruskej kultúry po celé obdobie po skončení 2. svetovej vojny (1945–
1989).
Slovenská republika podporuje nevyhnutnosť zachovať a rozvíjať pestrosť
kultúr, ktoré existujú vedľa seba. Tento fakt dostal pomenovanie multikulturalizmus.
Multikultúrna výchova ako proces vzájomného kontaktu, prieniku,
konfliktov a vzájomného ovplyvňovania odlišných kultúr sa rodila od 60. rokov
20. storočia najmä v Kanade a v USA pod vplyvom boja o občianske práva.
Cieľom multikultúrnej výchovy je rozvoj:
— poznania, poskytuje vybrané informácie o iných kultúrach a o vzťahoch kultúr,
— sebareflexie, pomáha uvedomiť si korene, možnosti a ohraničenia vlastnej
kultúry,
— tolerancie, podnecuje tolerantné postoje voči príslušníkom odlišných kultúr,
— empatie, rozvíja porozumenie pre odlišné vnímanie sveta a pre odlišné životné štýly v iných kultúrach,
— akceptácie, vedie k akceptovaniu príslušníkov odlišných kultúr ako plnoprávnych členov spoločenstva,
— spolupráce, motivuje k spolupráci s príslušníkmi odlišných kultúr, rozvíja
postoje a zručnosti nevyhnutné pre spoluprácu3.
Multikultúrna výchova prispieva k odstraňovaniu konfliktov medzi príslušníkmi odlišných kultúr, k pokojnému spolunažívaniu medzi príslušníkmi odlišných kultúr a k zníženiu možnosti vzniku nových kultúrnych konfliktov. Multikultúrna výchova môže významne prispieť k premene od netolerantnej spoločnosti k spoločnosti slobodných, autonómnych, ale rešpektujúcich sa jedincov.
Medzi najpálčivejšie problémy Slovenska, ktoré sa neustále prehlbujú, sú
problémy rómskej komunity a ich spolunažívanie s majoritnou spoločnosťou.
V posledných desaťročiach sa mení demografická štruktúra slovenského obyvateľstva. Narastá počet rómskych obyvateľov, zvyšuje sa počet občanov staršej
populácie, klesá pôrodnosť. Podľa V. Cabanovej: „Tieto zmeny potvrdzujú
naliehavosť zavádzania inkluzívnych stratégií v slovenských podmienkach. Ide
o inklúziu (uzavretie) obyvateľstva, ktoré vo vzťahu k majoritnej spoločnosti
bolo vylúčené, ocitlo sa v totálnej kultúrnej izolácii a sociálnej exklúzii (vylúčenie) s následkami extrémnej chudoby”4.
Na Slovensku sa Cigáni, vlastným menom Rómovia prvýkrát spomínajú
r. 1322 na Spiši, 1337 a 1381 na Zemplíne5. Regulácie Márie Terézie boli prvým
pokusom o riešenie problematiky kočujúcich Cigánov, ale formou násilnej
asimilácie.
3
4
5

E. Mistrík a kol., Multikultúrna výchova v škole, Bratislava 2008, s. 27.
V. Cabanova, Kultúra a vyrovnávanie kultúrnych rozdielov v školskej edukácii, Prešov 2006, s. 20.
Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska..., s. 60.
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Po vzniku Československej republiky bol Cigánom priznaný štatút národnosti, ale ich postavenie v spoločnosti sa neriešilo.
Po obnovení Československej republiky (1945) bola koncepcia riešenia
otázky Cigánov orientovaná na skrytú i otvorenú asimiláciu. Uplatňovali sa
metódy ich rozptylu medzi ostatné obyvateľstvo. Likvidovali sa cigánske osady
a neprispôsobivé rodiny násilne nasťahovali do nových obytných celkov
(sídlisko Luník v Košiciach). Tieto opatrenia neriešili tzv. cigánsku otázku, ale
naopak, len zväčšili izoláciu a odstup Cigánov od majoritného obyvateľstva.
Kočovanie bolo zakázané zákonom z r. 1959.
Po novembri 1989 začali vznikať medzi Rómami hnutia, ktoré si kládli za
cieľ vnútro-etnickú integráciu, uznanie etnicity, vlastného etnického označenia
Rómovia, pestovanie vlastného jazyka a kultúry, pôsobenie na zníženie zaostalosti a kriminality a najmä vyrovnanie sa ostatnému obyvateľstvu. Rómovia
v Slovenskej republike majú od r. 1991 priznaný štatút národnostnej menšiny.
Pri pokračovaní nárastu rómskeho etnika, keď v roku 2002 z 50 tisíc narodených detí bolo 9 tisíc rómskych6. Na zmenené demografické podmienky musí
reagovať vláda, parlament a venovať oveľa viac pozornosti Rómskej komunite,
ktorá sa ocitla v exklúzii. Rozdiely, ktoré významne ovplyvňujú problémy s inklúziou, sú v oblasti hodnôt, priorít a štruktúry rómskeho etnika.
Hodnoty, ktoré uznávajú príslušníci rómskeho etnika, sú iné než hodnoty
preferované príslušníkmi majoritnej kultúry. V hodnotovom rebríčku Rómov sa
nachádza vzdelanie, ktoré je kľúčom k lukratívnejším a spoločensky
oceňovaným postom, vrátane kvalifikovaných robotníckych profesií, na jednom
z posledných miest.
Najdôležitejšou prioritou v živote Rómov je rodina. Široko rozvetvená
rodina, komunitný spôsob života, absencia medzi súkromným a verejným,
zreteľná deľba rolí v rómskej rodine a a chápanie obydlia ako dočasné, provizórné7. Rodinné povinnosti, najmä poskytnúť jedlo, prípadne živiť, poskytnúť
prístrešie platia nielen v osadách, ale aj v bytoch. Ak v bežných bytoch („gadžovských” rodinách) býva maximálne 6–7 ľudí, v rómskych bytoch býva 12–15
Rómov.
Po r. 1989 popri množstve pozitívnych zmien vystúpili na povrch mnohé
problémy tohto etnika. Médiá začali upozorňovať na „rómsky problém”,
prostitúciu, na zneužívanie sociálnych dávok. Vysoká nezamestnanosť Rómov je
spôsobená ich nekvalifikovanosťou a príčiny treba hľadať v minulosti. V období
socialistickej sociálnej politiky zameranej na asimiláciu Rómov sa u nich vytvorila závislosť na sociálnych dávkach. To ich viedlo k nezodpovednosti na svoj
vlastný osud a ničilo aj ich pud sebazáchovy.

6
7

P. Plavčan, Slovensko na prahu tisícročia, Bratislava 2005, s. 10.
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Ak v tradičnej rómskej rodine rómska matka mala problém s hospitalizáciou
dieťaťa hoci aj na pár dní, v praxi sociálnej politiky socialistickej spoločnosti sa
rómsky problém riešil vytrhávaním detí z rodín. Množstvo rómskych detí bolo
umiestnených v detských domovoch nie kvôli opusteniu dieťaťa matkou, ale
z dôvodov hygieny a starostlivosti o novorodenca v rómskej rodine.
Etnické minority, vrátane Rómov majú v spoločnosti nepriaznivé postavenie.
Nižšie vzdelanie, vysoká miera nezamestnanosti, bývanie v znevýhodnených
lokalitách, nízke finančné príjmy a nízky sociálny status prináša kriminalitu.
Rómski občania sú pod väčším dohľadom polície a občanov. Proporcionálne
páchajú vyššiu kriminalitu ako majoritná populácia. Asimilácia, ktorej cieľom
bolo rozptýliť Rómov, aby sa prispôsobili Slovákom, sa uskutočnila bez ohľadu
na kultúru a sociálnu štruktúru rómskej spoločnosti. Mala veľmi negatívny
dopad na rómsku komunitu.
Výchova a vzdelávanie patria k základným atribútom civilizovanej spoločnosti. Podieľajú sa na zvyšovaní vzdelanostnej a kultúrnej úrovne obyvateľstva
a na spoločenskom vývoji. To platí aj pre rómske etnikum. Pedagógovia, psychológovia, sociológovia, demografi a sociálni pracovníci sa zhodujú v názoroch, že základným problémom rómskeho etnika a príčinou mnohých ťažkostí
v živote celej spoločnosti je jeho nízka vzdelanostná úroveň. Len vzdelanie
umožní vyššie pracovné uplatnenie, dôstojnejšie životné podmienky a vyšší
životný štandard.
Aké bolo vzdelávanie Rómov na prahu nového tisícročia?
— 30–40% rómskych žiakov navštevuje školu nepravidelne,
— 58% rómskych detí navštevuje základnú školu a 42 % špeciálnu školu,
— asi 50% dospelých Rómov je negramotných,
— dosiahnuté výsledky v čítaní a písaní (jedno z kritérií úrovne vzdelanosti)
nezodpovedajú dĺžke školskej dochádzky,
— 25% detí spadá do pásma verbálnej debility,
— storočiami fixovaný spôsob prenosu informácií je u Rómov iný, nemajú
intenzívny vzťah k písanému slovu, bližšie sú im audiovizuálne prostriedky,
— už v 1. triede neprospieva 22% rómskych žiakov, všeobecne 14 krát častejšie
neprospievajú (opakujú ročník),
— 5 krát častejšie dostávajú zhoršenú známku zo správania,
— 30 krát častejšie ukončujú povinnú školskú dochádzku v nižšom ako v 8.
ročníku,
— takmer 90% Rómov neprekročilo hranicu základného vzdelania,
— strednú školu navštevuje 2,5% Rómov8.
Rómske deti vyrastajú v prostredí odlišných hodnôt ako väčšina majoritnej
spoločnosti. Výrazným fenoménom, ktorý pretrváva, je relatívne skoré materstvo (narodenie prvého dieťaťa). Rómske deti vyrastajú v rodine, kde obidvaja
8
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rodičia sú nezamestnaní a čas nie je prísne diferencovaný (práca, voľný čas).
Preto rómske deti nemajú zmysel pre časovú následnosť, ktorá tvorí základ
denného režimu. V rómskych rodinách sa odlišným spôsobom hospodári
s peniazmi. Hodnota peňazí nemá väzbu na prácu. V rómskej rodine sa striedajú
periódy relatívneho bohatstva s chudobou.
Dominantným problémom výchovy a vzdelávania rómskych žiakov je jazyková príprava. Vyučovanie v rómskom jazyku sa nerealizuje. Preto treba skvalitňovať vyučovanie slovenského jazyka, aby rómski žiaci mohli prekonať
jazykovú a sociálnu bariéru. Rómski žiaci poznajú mnohé slovenské slová, ale
nepoznajú význam pojmov, nepoznajú ich významový kontext, nevedia ich
správne používať.
V prípravnej triede, ale i na I. stupni základnej školy, rómsky žiak začína sa
učiť myslieť v slovenskom jazyku, ktorý v porovnaní s rómskym jazykom je
zložitejší, má bohatšiu slovnú zásobu. Neschopnosť myslieť vo vyučovacom
jazyku môže sa učiteľom vysvetľovať ako znížený intelekt dieťaťa.
Jedným z riešení problematiky vzdelávania rómskych detí je v Českej
republike, ale aj v Slovenskej republike zriaďovanie prípravných tried, kde sa
budúci žiaci adaptujú na nové prostredie a školský režim. Prípravné triedy sa
nemajú zameriavať len na osvojovanie vyučovacieho jazyka, ale ich úlohou je
takisto osvojovanie jazyka, kultúry a tradícií Rómov. Prípravné triedy by sa mali
zriaďovať pri materských a základných školách ako tzv. prípravné triedy. V nich
rómske deti rozličnými hravými formami si osvojujú vyučovací jazyk v rozsahu
nevyhnutnom pre vyučovanie v bežných triedach základnej školy a získavajú aj
základné zručnosti a návyky, vrátane sociálnych zručností.
Od začiatku pri vyučovaní v prípravných triedach pracovali rómski
pedagogickí asistenti, ktorí sa stali pomocníkmi učiteľov.
V Slovenskej republike vláda podporila iniciatívu učiteľov z praxe a rozšírila
aplikáciu prípravných (nultých) ročníkov, ktoré sa experimentálne zaviedli
r. 1992 v Košiciach a v rámci celého Slovenska. Prioritnou úlohou v riešení
edukácie rómskych žiakov je ich integrácia do systému bežných základných
škôl a postupná likvidácia segregovaných tzv. základných špeciálnych škôl.
Z pedagogického aspektu títo rómski žiaci sú žiaci so špeciálno-pedagogickými
potrebami.
Bajo a Vašek9 uvádzajú, že v praxi v základných školách s vysokou
koncentráciou rómskych žiakov je potrebné školskú integráciu realizovať
v dvoch formách: 1. Individuálna integrácia v základnej škole, keď žiak je
zaradený do bežnej triedy. 2. Integrácia v špeciálnej triede základnej školy, kde
sú zaradení žiaci s rovnakými alebo podobnými špeciálno-pedagogickými
potrebami.

9

I. Bajo, Š. Vašek, Pedagogika mentálne postihnutých, Bratislava 1994, s. 96.
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Integrovaní rómski žiaci v bežných triedach základnej školy alebo v špeciálnych, resp. špecializovaných triedach majú oveľa lepšiu sociálnu a pedagogickú prognózu a perspektívu aj na trhu práce ako tí žiaci, ktorí plnia povinnú
školskú dochádzku v špeciálnych základných školách pre mentálne postihnutých.
Redukovaný obsah učiva, špeciálno-pedagogický prístup, nízke počty žiakov
v triedach, lepšie finančné zabezpečenie edukácie integrovaných žiakov,
pôsobenie asistenta učiteľa a ukončenie základnej školy dáva predpoklady
pokračovať vo vzdelávaní v stredných odborných školách v trojročných alebo
štvorročných odboroch s reálnou možnosťou uplatnenia na trhu práce. V škol.
roku 2008/2009 študovalo na slovenských gymnáziách 96 rómskych žiakov10, na
stredných odborných školách 38 študentov rómskej národnosti11 a 147 rómskych
študentov študovalo na konzervatóriách12.
V kontexte riešenia edukácie rómskych žiakov je zavedenie prípravného
(nultého) ročníka pozitívnym prvkom. Má veľký význam pre tých rómskych
žiakov, ktorí sú výchovne a sociálne handicapovaní. Žiaci, ktorí absolvovali
nultý ročník, sú vo výhode oproti deťom, ktoré ho neabsolvovali. Osvojili si
hygienické a kultúrne návyky a lepšie rozumejú slovenskému jazyku. Dôležitá je
spolupráca s rodinami rómskych žiakov.
Skvalitnenie výchovy a vzdelávania rómskych detí a žiakov je základné
východisko úspešného riešenia ďalších problémov dotýkajúcich sa rómskej
komunity. Tvorí predpoklad zmeny hodnotového systému rómskych rodín tak,
aby sa vzdelanosť stala akceptovanou hodnotou v ich rodinách a nevyhnutným
predpokladom pre riešenie sociálnych, ekonomických, kultúrnych a spoločenských problémov rómskeho etnika.

Summary
Modern education of ethnic minorities in Slovakia
Slovakia is a multicultural country. There live 86% of Slovaks, 10% of Hungarians, 1% of Ukrainians, 1% of Czechs, 320 thousands of Roma as well as
Poles, Germans and Vietnamese.
Since 1991, Roma have had the minority status but there are still problems
with the education of their children. Half of the Roma adults is illiterate, 58% of
Roma children are taught in the primary schools for normal children and 42% in
special schools. In the academic year 2008/2009, only 96 Roma students benefited from university education and 147 studied at the Academies of Music.

10
11
12

Separát Štatistickej ročenky školstva SR 2008, gymnáziá, konzervatóriá, s. 62.
Separát Štatistickej ročenky školstva SR 2008, stredné odborné školy, s. 30.
Separát Štatistickej ročenky školstva SR 2008, gymnáziá, konzervatóriá, s. 62.
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W nurcie dialogiki akademickiej
Jedną z wielu instytucji społecznych, których ranga i prestiż są niepodważalne, jest uniwersytet. Postrzegamy go dziś w kategoriach osobliwych, tzn. dostarczania usług i produktów. Rządy państw traktują edukację akademicką niemal wyłącznie przez pryzmat jej potencjalnego wkładu w rozwój ekonomiczny
danego kraju – w kontekście współzawodnictwa na „globalnym rynku”1. Idea
wiedzy dla wiedzy ustępuje miejsca idei wiedzy użytecznej. Zdobywana w murach uniwersyteckich wiedza ma uczynić absolwenta człowiekiem wydajnym na
rynku pracy, wyspecjalizowanym pragmatykiem. Zdaniem A.R. Welcha „edukacja na poziomie wyższym jest w coraz większym stopniu oceniana w kategoriach zdolności do produkowania kapitału ludzkiego, udziału w międzynarodowej ekonomicznej konkurencyjności – a nie w kategoriach kształcenia cywilizowanych i krytycznie wykształconych obywateli; «dobro społeczne zastąpione
zostało przez dobro ekonomiczne»”2. Zatem edukacja wyższa musi upowszechniać taką wiedzę i kompetencje, które mają wartość rynkową. Taki jest też cel
realizowanych programów badawczych, muszą być użyteczne, zorientowane na
konkretny problem. Uległy więc modyfikacji programy dydaktyczne, znajduje
się w nich wiedza techniczna, użyteczna, związana z pracą zawodową. Przeorientowano metody pracy ze studentem na rzecz metod aktywizujących. Dziś
relacja nauczyciel akademicki – student w coraz większym stopniu staje się relacją podmiotową. Tylko taka bowiem daje gwarancję tego, że młodzi ludzie będą
w przyszłości niezależni, zdolni do krytycznego myślenia, odpowiedzialni za
stawiane im zadania. W tym kontekście najbardziej pożądaną postawą przyjętą
przez partnerów procesu naukowego i dydaktycznego jest postawa dialogu. Aby
odpowiedzieć na pytanie, jaka jest jakość tego dialogu z perspektywy akademic1

2

Z. Kwieciński, Tropy – ślady – próby. Studia i szkice z pedagogiki pogranicza, Poznań – Olsztyn 2000, s. 126–133.
Cyt. za Z. Melosik, Uniwersytet i społeczeństwo, Kraków 2009, s. 63.
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kiej, przytoczę wyniki badań, które prowadzone były w 2011 roku w pięciu
ośrodkach akademickich na terenie województw: mazowieckiego, śląskiego
i małopolskiego.
Badana populacja studentów, w liczbie 130 osób, reprezentowała Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet Warszawski, Akademię im J. Długosza w Częstochowie, Politechnikę Częstochowską i Akademię Rolniczą w Krakowie. Indagowani byli studentami III i IV roku studiów kierunków humanistycznych, technicznych, rolniczych i przyrodniczych. 51,7% ogółu stanowiły kobiety, a 48,3%
mężczyźni. Większość, bo 71,2% studentów, stanowiły osoby zamieszkujące
aglomeracje miejskie. Przytoczone w niniejszym artykule wyniki badań są uzyskane drogą sondażu diagnostycznego z zastosowaniem techniki wywiadu oraz
ankiety pisemnej o charakterze audytoryjnym.

1. Charakter dialogu
Etymologia słowa „dialog” wskazuje na rozmowę, niekoniecznie dwóch
osób. Jest to jednak więcej niż zwykła wymiana myśli, bowiem w dialogu przestrzega się określonych reguł, a jego kwintesencją jest porozumienie. Aby zaistniały minimalne warunki dialogu, konieczne jest, aby partnerzy rozmowy dążyli
do porozumienia. Praktyka dowodzi, że zarówno nauczyciele akademiccy, jak
i studenci wykazują gotowość do dialogu w kategoriach pragnienia komunikowania się ze sobą. Ale stopień otwartości na dialog jest dość zróżnicowany po obu
stronach. Twórczy, ambitni studenci przystępując do dialogu, z reguły przyjmują
postawę ucznia, którą trafnie wyraża pewne opowiadanie zen. Nan-in, mistrz zen
w okresie Meiji, przyjmował profesora uniwersytetu, który pragnął porozmawiać na temat zen. Nan-in poczęstował gościa herbatą. Wlewa herbatę do filiżanki i mimo tego, że filiżanka jest już pełna, nie przestaje czynności. Profesor
obserwując, jak herbata wylewa się na spodek, traci cierpliwość i mówi: „Mistrzu, co robisz. W tej filiżance już się więcej nie zmieści”. Na to odpowiedział
Nan-in: „To prawda. Pan, panie profesorze, jest pełny własnych opinii i przemyśleń. Nie mogę nic panu powiedzieć o zen, jeśli pan najpierw nie opróżni, choć
trochę, swojej filiżanki”3. Zachowujący się w ten sposób studenci powiadają:
„cenię twoje wiadomości, profesorze, i chcę, żebyś mnie uczył. Będę aktywnie
w tym słuchaniu uczestniczyć”. Mniej ambitni, zamknięci w szponach encyklopedyzmu, myślenia odtwórczego – skrywając się za parawanem bierności – będą
czynić dialog płytkim, w myśl tezy L. Wittgensteina, iż „granice mego języka
wskazują granice mego świata”4. Zróżnicowany stopień otwartości studentów na
dialog z nauczycielami akademickimi determinuje wiele czynników, np.: posia3
4

http://www.seminarium.org.pl/klerycy/knak/artykuly/dialm.html, stan z 10.07.2011.
Cyt. za M. Górka, Kilka uwag o dialogu w polityce, „Realia i co Dalej” 2010, nr 5, s. 185.
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dany stopień wiedzy, bystrość umysłu, odwaga w wyrażaniu opinii, krytycyzm,
zdolność myślenia abstrakcyjnego, zasób słownictwa, ale też względy osobowościowe, takie jak np. typ temperamentu. Podobnie rzecz się ma z kadrą nauczającą. Jakkolwiek gotowość do dialogu ze studentami wynika z misji wykonywanego przez nich zawodu, to stopień otwartości na dialog też jest zróżnicowany.
Względy osobowościowe są tu silną determinantą. Ale znacznie ważniejszy jest
rozmiar dystansu wymierzanego względem studentów. Ci ostatni nie są postrzegani jako „swoi”, lecz „obcy”. Dystans społeczny, czyli „odległość odczuwana
i wyznaczana w przestrzeni społecznej jest przede wszystkim odległością od obcych”5. Ta „odległość” decyduje w znacznym stopniu o otwartości na dialog.
Wymierzanie dystansu to swoista gra między racjonalizmem (wiedzą o obcych)
a emocjonalnością (odczuciami, jakie budzą w nas obcy). Przy czym emocje
wydają się tu przeważać. Im większy dystans, tym dialog staje się bardziej ograniczony. Wszystko zależy od tego, jaki jest poziom wiedzy o „obcych” i jaki rodzaj emocji jest odczuwany wobec nich.
Dialog studentów z nauczycielami akademickimi ma – zdaniem 72,3% studentów – charakter rzeczowy. Podmioty zanurzają się w świat wiedzy, po którym oprowadzają nauczyciele akademiccy. Rozmowa toczy się wokół faktów,
zjawisk, procesów, bez uzewnętrzniania własnych osobistych przeżyć. Dokonuje
się analiza wielu problemów, np. kompilacji programów, implementacji trudniejszej funkcji, modeli podmiotowości czy też linii przewodnich zabezpieczających konieczność celów wychowania. W tym dialogu liczy się kompetencja. Informacja płynie od osoby bardziej do mniej kompetentnej. To nauczyciel akademicki przekazuje wiedzę, informuje, ocenia, poddaje opinie krytyce, rozlicza
z wykonywanych zadań, egzekwuje wiedzę. Ukierunkowuje dialog na analizę
problemów, dociekanie związków przyczynowo-skutkowych omawianych faktów, poszukiwanie odpowiedzi na najtrudniejsze w sensie egzystencjalnym pytania. Rozstrzyganie faktów i problemów to nic innego jak żywa rozmowa, którą
podtrzymuje nauczyciel akademicki. W swej postawie często przypomina Sokratesa. Dla nauczyciela akademickiego, tak jak dla Sokratesa, ogromnie ważne jest
odnajdywanie solidnego fundamentu wiedzy. Ów fundament odnajdujemy w ludzkim rozumie. Samo sedno działalności Sokratesa kryło się w tym, że „pozornie
nie starał się wcale pouczać ludzi. Przeciwnie, sprawiał wrażenie, że to on pragnie się czegoś od nich nauczyć. Nie dawał lekcji jak pierwszy lepszy nauczyciel, o nie, Sokrates jedynie rozmawiał […]. Rozpoczynał rozmowę od zadawania pytań. W ten sposób udawał, że nic nie wie. W trakcie pogawędki zmuszał
rozmówcę, by ten dostrzegł słabości w swoim sposobie myślenia. Przyparty do
muru rozmówca musiał wreszcie rozróżnić, co jest prawdziwe, a co nie”6. Odgrywając rolę nieświadomego, Sokrates zmuszał ludzi, aby używali rozumu. Ta
5

6

Cyt. za M. Kosieradzki, Swojskość – obcość, najważniejsze relacje i ich konsekwencje, „Realia
i co Dalej” 2010, nr 5, s. 193.
J. Gaarder, Świat Zofii, przekład I. Zimnicka, Warszawa 2010, s. 80.

160

Marria JANUKOW
WICZ

silna wiarra w ludzki rozum,
r
którąą mają też naauczyciele akkademiccy, ssprawia, że
w dialoguu rzeczowym
m każdy z nicch jest typow
wym racjonaalistą. Odwołłuje się do
rozumu, który
k
Hegel nazywał rozzumem obiek
ktywnym, poonieważ jest to rozum,
który objaawia się we wzajemnym
m oddziaływaaniu ludzi naa siebie7. Przzejawia się
przede wsszystkim w języku.
j
To nie
n jednostka tworzy jęzzyk, lecz jęzzyk tworzy
jednostkęę.

2. Język
k dialogu
Ocenaa języka, jakkim posługuują się partn
nerzy dialoguu akademickkiego, jest
w świetle otrzymanycch wyników badań
b
jednozznaczna. Dokkonując anallizy języka
nauczycieeli akademicckich z persppektywy stud
dentów, otrzzymujemy następujący
obraz stattystyczny:

Wykres 1. Kategoria
K
językka, jakim posługgują się nauczy
yciele akademicccy
Źródło: baddania własne.

Z dannych zilustroowanych wykkresem wyniika, że 61,7%
% studentów
w twierdzi,
że nauczyyciele akademiccy na zaajęciach dyd
daktycznych posługują siię głównie
językiem naukowym, wszak uczellnia to instyttucja naukow
wa. Język nauukowy jest
funkcjonaalną odmianąą języka literrackiego. Jest nasycony fachową terrminologią
przynależżną do danej dziedziny wiedzy.
w
Immaanentną cechhą tego językka jest ścisłość sforrmułowań. Towarzyszy
T
temu logikaa, wysoka zaawartość infformacyjna
materiału,, racjonalnośść. W językuu naukowym
m występuje duża liczba terminów
o ściśle okkreślonych znaczeniach.
z
Są wzory, liczby,
l
symbbole, schemaaty, definicje, klasyyfikacje, kateegoryzacje wymagające
w
myślenia
m
absstrakcyjnegoo. Abstrakcyjność wynika
w
z funnkcji nauki, która
k
dąży do
d uogólnieńń. Stąd w styylu naukowym jest wyraźna przzewaga rzeczzowników o znaczeniu pojęć
p
oderwaanych, które pełnią w zdaniach role
r
podmiottów. Większzość studentóów jest zdaniia, że chociaż językk naukowy jeest trudny doo zrozumienia, to omawiaane treści poodawane są
7

Tamże, s.
s 398.
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w przystępny sposób. Rzecz najtrudniejsza powinna być najprościej wytłumaczona, i o to nauczyciele akademiccy dbają. Najtrudniej jest na pierwszym roku
studiów, bo trzeba poznać nomenklaturę pojęciową, opanować fachowe słownictwo, a potem jest się już na tyle oswojonym, że każdy nowy termin naukowy nie
stanowi większej przeszkody intelektualnej. Ważne, aby nie nadużywać terminologii i słownictwa fachowego, bo grozi to przerostem formy nad treścią. Dla
30,3% studentów język, jakim posługują się nauczyciele akademiccy, jest językiem specjalistycznym, przynależnym procesowi komunikacji zawodowej (profesjonalnej), której zadaniem jest przekaz wiedzy specjalistycznej. Zatem specjaliści z zakresu pedagogiki posługują się językiem pedagogiki, psycholodzy
językiem psychologii, a fizycy używają aparatury pojęciowej z zakresu fizyki.
W języku specjalistycznym słownictwo ogólne jest semantycznie podporządkowaną kategorią leksykalną, znaczenia zaś systemowe realizują jednostki terminologiczne. Wypowiedź sformułowana w języku specjalistycznym jest rezultatem ukierunkowanej analizy obiektu działalności zawodowej oraz formą utrwalenia określonej informacji profesjonalnej. Posługiwanie się językiem naukowym bądź – jak go inni określają – specjalistycznym sprawia, że dialog w szkole
wyższej ma wysoką wartość językową. Ale nie można też pominąć faktu, że
8,0% nauczycieli akademickich posługuje się na zajęciach dydaktycznych językiem potocznym dalekim od języka literackiego. Wypowiedzi czasami przypominają potok składniowy będący ciągiem wyrazów luźno ze sobą powiązanych.
Są skróty, niedomówienia, myśli wyrażone nieprecyzyjnie. Szczególnie wady
stylu wypaczają treść wypowiedzi. Długość nieskładnych zdań, nieprecyzyjne
słownictwo, sztuczny patos zaciemniają przekazywaną treść, powodują nieporozumienia w kontaktach ze studentami. Zdarzają się zwroty świadczące o spodrzędnieniu języka, np.: „weź se Pan kredę i to rozwiąż” albo „rusz tą mózgownicą”. Co prawda są to jednostkowe wypowiedzi, ale w tej instytucji w ogóle nie
powinny mieć miejsca. Osobnym problemem są zatrudniani przez uczelnie obcokrajowcy. Na ogół nie mają dobrze opanowanego języka polskiego, a co dopiero mówić o poprawnej polszczyźnie. Percepcja ich wykładów czy też konwersatoriów jest słaba. Trzeba dobrze wsłuchiwać się w przekazywane przez
nich treści, aby właściwie je zrozumieć. Mówią „łamaną” polszczyzną z ukraińskim, słowackim czy też czeskim akcentem. Niektóre wypowiedzi czasem są
komiczne. Niewłaściwie dobrane słowo może zniekształcić cały kontekst sytuacyjny i wywołać śmiech wśród studentów. Tej grupie nauczycieli akademickich
wpadki językowe zdarzają się najczęściej.
Wracając jednak do grupy nauczycieli akademickich, którzy posługują się
językiem naukowym, warto zwrócić uwagę na zwroty, których najczęściej używają, prowadząc dialog ze studentami. Generalnie można je podzielić na trzy kategorie:
1. Zwroty grzecznościowe:
— Witam Państwa.
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— Proszę powiedzieć, co Pan(i) o tym sądzi?
— Proszę przygotować się do analizy tekstu Gaardera.
— Proszę bardziej rozwinąć tę wypowiedź.
— Proszę Państwa o uwagę.
— Dziękuję za uwagę.
— Proszę wskazać, czego Państwo nie rozumieją?
— Proszę, czy są do mnie jakieś pytania?
2. Zwroty nagradzające:
— Dziękuję Pani, znakomita odpowiedź.
— Gratuluję Panu pomysłu w rozwiązaniu tego problemu.
— Bardzo jestem zadowolony(a) z przebiegu dzisiejszych zajęć.
— Ćwiczenie zostało poprawnie przeprowadzone.
— Pani praca jest bardzo dobrze napisana.
— Gratuluję Panu dojrzałej, wyczerpującej odpowiedzi.
3. Zwroty obwiniające:
— Znowu się nie nauczyliście!
— Dlaczego jesteście nieprzygotowani?
— Jak wy nic nie umiecie!
— W ogóle się nie uczycie!
— Dlaczego jest was tak mało?
— Jakże trywialne są te odpowiedzi!
W relacjach ze studentami nauczyciele akademiccy przestrzegają zasady posługiwania się zwrotami grzecznościowymi, w których wyartykułowana jest
forma „Pan”, „Pani”, „Państwo”. Większość wykładów rozpoczyna się słowami:
Szanowni Państwo, Drodzy Państwo, Drodzy studenci. Na pozostałych zajęciach
używa się zwrotu „Proszę Pana(i)” lub do słowa „Pani” dodaje się imię studenta,
np. „Pani Krystyno”. Zwracanie się do studenta po imieniu występuje tylko
w sytuacjach częstego, indywidualnego kontaktu z nim, co ma miejsce np. na
seminariach licencjackich, magisterskich lub w kołach naukowych. Świadczy to
z jednej strony o wysokiej kulturze osobistej wykładowców, z drugiej zaś o szacunku dla studentów. Widoczne jest to również przy używaniu zwrotów nagradzających. Jest tu bezwzględnie przestrzegana forma osobowa, komunikat
utrzymany jest w ciepłym tle emocjonalnym. Niestety, w diametralnie innej
konwencji językowej utrzymane są zwroty obwiniające. Widać wyraźnie, że nauczyciele akademiccy rezygnują wtedy z formy grzecznościowej „Proszę Pana(i)” na rzecz zaimka osobowego „wy”. Nie uczycie się, nie umiecie, nie jesteście przygotowani. Kiedy pojawia się zwrot obwiniający, nabiera charakteru
komunikatu zbiorowego, a nie jednostkowego. Gaśnie personalny wymiar relacji
między partnerami rozmowy. Warto zauważyć, że nie jest tu przestrzegana zasada, o której pisał T. Gordon, iż w sytuacji niewłaściwego zachowania się skuteczniejsze dla wywarcia wpływu na osobę, aby zmodyfikowała swoje zachowanie, są wypowiedzi „ja”. Wypowiedź „ja” o wiele mniej nadaje się do prowo-

W nurciee dialogiki akad
demickiej

163

kowania oporu
o
i bunttu8. Przeniessienie akcenttu przez proowadzącego zajęcia na
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zowany, w którym są wyraźnie określone terminy i składnia logiczna, z językiem potocznym. Jest to widoczne przy odpytywaniu studentów, zaliczaniu
przedmiotów i składaniu egzaminów. Tylko 13,0% wykładowców dostrzega
u studentów zdolność do posługiwania się językiem naukowym. To prawdziwi pasjonaci nauki, olimpijczycy, potencjalni kandydaci na zatrudnienie ich w uczelni.

3. Pytanie w dialogu
W filozofii hermeneutycznej dialog jest sposobem bycia, wspólnotą ludzkiej
komunikacji, trwającą rozmową, w której pojawiają się pytania i odpowiedzi.
Sens każdej odpowiedzi określa jakaś sytuacja pytania9. Zdaniem H.G. Gadamera „pierwszeństwo w logice ma nie sąd, ale pytanie, czemu historyczne świadectwo dają platoński dialog i dialektyczne źródła greckie. Prymat pytania wobec
wypowiedzi oznacza jednak, że wypowiedź jest ze swej istoty odpowiedzią […].
Toteż kryterium zrozumienia wypowiedzi musi być zrozumienie pytania, na które ona odpowiada”10. Jeśli nie rozumiemy pytania, odpowiedź na nie może być
fałszywa. W edukacji uniwersyteckiej pytanie ma kluczowe znaczenie, prowadzi
bowiem do poznania prawdy, pobudza do myślenia refleksyjnego. Twórczą moc
mają szczególnie te pytania, na które pytający – a więc nauczyciel akademicki –
nie zna odpowiedzi. Cóż to za pytanie – pisał H.G. Gadamer – które zadaje, znając już odpowiedź! Takie pytanie pedagogiczne należałoby raczej – z przyczyn
hermeneutycznych – nazwać niepedagogicznym11. Tego typu pytania przynależą
głównie do szczebla kształcenia podstawowego i ponadpodstawowego. Nauczyciele szkół wyższych wymagają w większej mierze twórczego myślenia. Zadając
pytania, oczekują wysiłku intelektualnego, a nie tylko pamięciowych odpowiedzi. Pobudzają do myślenia i inspirują do poszukiwań. Odwołując się do taksonomii celów edukacyjnych Blooma, istnieje 6 poziomów, które wymagają odpowiedzi angażujących specyficzne procesy myślenia. Wspomniane poziomy
myślenia określa się następująco: 1) wiedza; 2) zrozumienie; 3) zastosowanie;
4) analiza; 5) synteza; 6) ewaluacja12. W dialogu akademickim występują wszystkie kategorie pytań, przy czym – zdaniem studentów – niektóre z nich pojawiają
się z większą częstotliwością od innych, co uwidacznia wykres poniższy:

9

10
11
12

H.G. Gadamer, Człowiek i język, [w:] tegoż, Rozum, słowo, dzieje. Szkice wybrane, Warszawa
1979, s. 41–43.
Tamże, s. 41.
Tamże, s. 96.
E. Perrott, Efektywne nauczanie, Warszawa 1995, s. 45.
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studenci odczuwają ich niedostatek. Mało jest pytań, w których pytajnikami są
słowa: osądzić, ocenić, zdecydować, usprawiedliwić16. Dlaczego boimy się pytań, na które nie ma jednej odpowiedzi poprawnej? Przecież są najbardziej twórcze, każde takie pytanie wymaga od studenta oceniania wartości pomysłu, sposobu rozwiązania problemu czy wyrażania opinii. Jedną z istotnych cech pytań
ewaluacyjnych jest to, że inspirują do transcendencji. Student, udzielając odpowiedzi, wykracza poza siebie, poza swoje ograniczenia, wznosi się na pewien
szczebel abstrakcji. Gdyby pytań tych było więcej, byłaby większa szansa na
nawiązanie między partnerami dialogu personalnego czy też egzystencjalnego.
Kiedy pojawiają się pytania ewaluacyjne, pytającym jest już nie tylko nauczyciel
akademicki, ale również student. Wtedy można mówić o prawdziwym dialogu
sięgającym do głębi egzystencji partnerów. Tymczasem okazuje się, że aż 47,3%
badanych studentów nigdy nie postawiło nauczycielom akademickim pytań problemowych, a 27,8% osób udało się od czasu do czasu zadać takie pytanie nauczycielowi. Nie chcemy słuchać pytań, bo ich nie lubimy, nie mamy czasu na
nie odpowiadać czy też boimy się ich? Co stoi na przeszkodzie, aby nawiązać
dialog personalny? Może brakuje odwagi w zaaranżowaniu zderzenia dwóch
sposobów myślenia: osobistego i partnera dialogu.
Poznanie prawdy dokonuje się najpełniej w dialogu egzystencjalnym, kiedy
partnerzy pozostają względem siebie jako ludzie w zasadzie o równej randze egzystencjalnej. To trudna do osiągnięcia forma dialogu, bo skutecznie paraliżuje
ją dystans. Aby go zniwelować, zmianie musiałby ulec język dialogu. P. Bourdieu i J.C. Passeron twierdzą, że język wykładowcy należy do „najskuteczniejszych i najsubtelniejszych” technik tworzenia dystansu17. Żeby więc zaistniał
dialog egzystencjalny, trzeba stać się sobie bliższymi w sensie językowym. Student musi wsłuchać się w język profesora, a ten musi go uczynić zrozumiałym.
Żeby zrozumieć stan ducha, najpierw trzeba zrozumieć słowa. Żywa więź wymaga zrozumienia słów, emocji, przeżyć. Tylko wtedy jest możliwa relacja
mistrz–uczeń. Służy temu szczególnie praca w małych grupach ćwiczeniowych,
konwersatoryjnych, w grupach seminaryjnych, czy też indywidualny kontakt ze
studentem podczas konsultacji. Jeśli studentowi uda się wpisać w plan horyzontalny badań naukowych nauczyciela akademickiego, a ten pozostawi mu pewien
obszar wolności, to taka koordynacja zainteresowań może zaowocować prawdziwym dialogiem. Są przecież ludźmi, których łączą podobne problemy, mogą
rzeczywiście być dla siebie przyjaciółmi.

16
17

E. Perrot, Efektywne…, s. 48–49.
Cyt. za D. Hejwosz, Edukacja uniwersytecka i kreowanie elit społecznych, Kraków 2010, s. 95.
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Summary
In the course of an academic dialogue
The academic dialogue presented in this article deals with some communication relations between a university teacher and a student.
The nature of a dialogue is precisely described by the author who emphasizes its conciseness. An evaluation of a language spoken by the interlocutors
has been made as well. Eventually the author raises the issue of a low value of
the language of the dialogue, which in turn results in its poor quality. A lot of attention is paid to the questions formulated by the university teachers, not by the
students. There is a noticeable distance among the speakers.
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Особенности культурологического подхода
в системе образования
Анализ образовательной ситуации, сложившейся в настоящий период
времени осуществляется все чаще учеными различных областей с позиций
культурологического подхода, а также субъектного подхода к учащимся.
Субъектный подход предполагает, что учащийся становится активным
участником образовательного процесса, способным оказать на него существенное влияние, перестроить его в соответствии с потребностями
своей личности, интересами саморазвития. Ученик не средство достижения
целей общества и государства, он самоценен, поэтому свойства личности
не „задаются” педагогом в соответствии с нормативами, а „востребуются”,
поскольку они изначально заложены природой в обучаемого в качестве
потенциала его личностного саморазвития. С этих позиций образовательный процесс осуществляется как процесс субъект-субъектного взаимодействия, основанный на диалоге, обмене смыслами, сотрудничестве его
участников. В данной ситуации не происходит оценки того, что образовательное учреждение дает учащемуся, какие условия создает, а происходит выявление того, что обучаемый берет себе из предлагаемого и как его
сознание перерабатывает это образовательное содержание.
Традиционно считается, что обучение должно быть доступным и посильным для тех, кто учится, соответствовать их способностям и уровню
развития. Но в тесной связи с принципом доступности находится и принцип сознательности, который понимается как обоснованное самостоятельное мышление обучающихся, и оно непосредственно зависит от их
отношения к учению. Для продуктивной работы, для успешной учебной
деятельности необходимо, чтобы учащиеся осознавали цели, смыслы
учения, испытывали определенный мотивационный настрой.
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Формирование учебной мотивации является одной из центральных
проблем современной системы образования. Ее актуальность обусловлена
самой учебной деятельностью, обновлением содержания обучения, формированием у учащихся приемов самостоятельного приобретения знаний,
развития активности. В мотивационном плане учащийся как субъект деятельности проявляется, прежде всего, в способности принимать или отвергать внешние и внутренние побуждения как мотивы поведения. Один из
компонентов мотивации – личностный смысл учения. Это внутреннее отношение человека к учению, „прикладывание” его к себе, к своему опыту,
своей жизни. Смысл учения, его личностная значимость формируется
в процессе усвоения знаний. Для учащихся смысл учения определяется
системой их идеалов, ценностей, которые они усваивают из окружения –
общества, семьи. Как сложное личностное качество, смысл учения включает: осознание объективной его значимости нравственными ценностями,
принятыми в социальном окружении, и, прежде всего в семье, уровень
притязаний индивида, его самооценку. Соотнесенность мотива со смысловыми образованиями учащегося и придает мотиву личностный смысл –
смысл личностной значимости.
Вопрос о смысле жизни относится к разряду „вечных” проблем человеческого существования. Уяснение человеком того или иного отношения
к миру не дается ему автоматически, а требует сложной специфически
внутренней деятельности своей жизни, решения „задачи на смысл”. Этот
вопрос, который всякому человеку суждено пронести через всю свою
жизнь, встает в индивидуальном сознании не сразу, а лишь в определенном
возрасте по мере появления необходимых для этого предпосылок. В подростковом возрасте вместе с осознанием себя как личности перед человеком впервые встают вопросы: „Для чего я живу? В чем смысл моей
жизни?”.
Именно у подростков создаются предпосылки для появления смысла
жизни, поскольку это „возраст открытия своего Я”, оформления личности,
с одной стороны, и формирования мировоззрения, с другой стороны.
Существуют внутренние условия становления процесса понимания
личностью смысла собственной жизни. К ним относятся:
— сформированность ценностно-смысловых жизненных ориентиров как
объекта и предмета понимания;
— оформленность психических процессов и функций, обеспечивающих
личностную активность понимания смысла жизни;
— потребности в смысле жизни – мотивации.
Внешней предпосылкой развертывания смысложизнепонимания являются специфические особенности социальной ситуации развития личности,
в которых заложена объективная необходимость в понимании личностью
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смысла жизни. В этом отношении не личность ставит перед жизнью вопрос
о ее смысле, а жизнь „вопрошает” личность о своем смысле.
У подростков в период становления смысла жизни проявляется все
разнообразие его содержания: в смысловой сфере представлены широкие
социальные, групповые, индивидуальные, познавательные, эмоциональные
смыслы. Происходит дальнейшее наполнение и расширение семантического поля понятий „жизнь”, смысла жизни, смысла моей жизни и более
четкое их разграничение.
Каков же механизм возникновения смысложизнепонимания?
Возникает необходимость уяснения учеником объективного смысла
жизни как основного образования смысловой регуляции жизнедеятельности личности и актуализируется объективный смысл собственной жизни,
для понимания которого требуется интенсивная смысложизненная рефлексия. Рефлексивный поиск подростком смысла собственной жизни заставляет размышлять о нем, как бы „привлекает” к ответу на вопрос о смысле
жизни, выступает как способность к самораскрытию ценностного примата
собственного внутреннего мира. Процесс рефлексивного самопознания
способствует появлению мотивационно-смысловой сферы личности, на
вершину которой восходят ведущие жизненные мотивы-цели.
Важнейшей функцией ведущих мотивов является функция направления
жизненного пути личности подростка, которая проявляется в формировании связной системы представлений о смысле своей жизни. Это выбор
будущего пути; нахождение своего места в труде, в обществе, в жизни;
поиск цели и смысла своего существования; поиск своего места в общем
потоке жизни.
Возникают индивидуальные смыслы личности, такие как „жизнь для
себя”, здоровье, карьера, благополучие, становление отдельных качеств
личности. Индивидуальные смыслы дают представление личности о смысле
жизни как факторе самоуникализации и самоуниверсализации. Ведь каждая
личность хочет иметь свое лицо, выдяляться на общем фоне и, вообще,
быть собой: именно посредством индивидуальных смыслов человек пытается самореализоваться. Подросток стремится познать смысл своей
жизни как насущное условие, без которого немыслима реализация собственного потенциала, личных способностей, дарований и талантов. У него
возникает желание осуществить себя, проявить собственные способности.
Индивидуальный смысл жизни, формирующийся у подростка, поднимает на качественно новый уровень его способности к управлению ходом
собственной жизни, открывает возможность построения жизни на сознательной основе, и постепенно он приобретает возможность взять ход
жизни в свои руки, подчинить свою жизнь самому себе и управлять ею.
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Таким образом, индивидуальные смыслы гарантируют единичность
и неделимость личности, что позволяет рассматривать их как фундаментальный атрибут личностной идентичности, самотождественности.
Говоря о педагогической деятельности, в которую включены подростки, можно отметить, что она предполагает не просто обмен знаниями,
а личностными смыслами, пристрастным, ценностным отношением к действительности. В личностно ориентированном образовании обучение подчиняется процессу развития личности, когда в процессе педагогической
деятельности возникают познавательные смыслы.
Ориентация на познание и понимание жизни, поиск истины составляет
содержание познавательных смыслов, необходимых чтобы знать, для чего
ты живешь; чтобы понимать, что твоя жизнь не напрасна; чтобы жизнь не
была пустой, а осмысленной. Подросток стремится познать смысл своей
жизни как значимую часть своего феноменального „Я”.
Потребность в познании является одной из главных побудительных
сил умственного развития и поведения учащегося. Познавательные мотивы
связаны с глубиной интереса к знаниям – к занимательным фактам, явлениям, к существенным свойствам явлений, ключевым идеям, первым выводам. Еще Аристотель отмечал, что потребность в познании – одна из
ведущих духовных потребностей человека. Она выражается в постоянном
стремлении получать новые знания об окружающем мире, его внешних
проявлениях и законах, понимать лучше окружающих людей, лучше
разбираться в себе, в своих чувствах, желаниях и способностях. Она также
включает в себя интерес к самому процессу познания и его результату,
стремление развивать какие-либо умения, качества есть внутренний смысл
учения. Познавательные смыслы становятся для подростка основой
самообразования, его направленности на совершенствование способов
познания.
Как правило, познавательные смыслы сопряжены с эмоциональными
состояниями, которые представлены такими понятиями как любовь, счастье,
радость, вера, выступающие как эмоциональные смыслы и являющиеся
проявлением возраста.
Поскольку учебная деятельность социальна по своей природе, то нужно
отметить, что существуют не только индивидуальные, но и групповые
смыслы познания, учения, представленные через отношение „Я-другие”,
где прослеживается различное взаимодействие обучаемого с другими
людьми. Это не только взаимодействие, но и осмысливание форм взаимоотношений с педагогами, товарищами, это стремление занять определенную позицию, место среди окружающих, получить их одобрение,
заслужить авторитет.
Представление о смысле жизни выступает как условие эффективного
межличностного общения и взаимодействия с социальной средой. Отме-
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чается необходимость наличия смысла жизни при выборе партнеров для
духовно-коммуникативной близости. Это нужно, чтобы подросток мог
отстоять свою позицию в споре и быть интересным собеседником.
Так как поиски смысла жизни у ученика ведутся в тесном соприкосновении с совестью, то значимыми становятся этические и гуманистические ценности: скромность, честность, порядочность, человеколюбие,
доброжелательность, что свидетельствует о личностном характере обучения и его связи с культурой. Смыслу жизни в данном контексте отводится функция внутреннего мерила этичности, внутреннего „стержня”
нравственности, человечности. Он побуждает быть честным по отношению
к людям, вести себя достойно, поступать нравственно, делать людям
добро, т.е. жить высоко сознательно.
Сфера формирования нравственности подростка включает широкие
социальные смыслы: труд, стремление жить для людей. Значимость
категорий профессионализма, мотивации достижения, престижа, указывает
на стремление добиться признания в работе, что важно для жизни в будущем. Самосовершенствование направлено на сознательное формирование своей профессиональной компетентности в соответствии с внешними требованиями и личностной программой развития.
Особенность самосовершенствования подростка состоит в том, что оно
основывается не только и не столько на профессиональных, сколько на
личностных качествах: профессионализм включает свойства человека не
только как субъекта деятельности (навыки, умения, способности…), но
и как личности, персоны (цели, мотивы, позицию…).
Таким образом, социальные смыслы учения являются основой самовоспитания и самосовершенствования.
Ожидания, предъявляемые к личности в юношеском возрасте – объективное требование самоопределения в жизни, занятия определенной жизненной позиции и принятия личной ответственности за реализацию
конкретной общественно значимой жизненной задачи – смысла жизни.
Результатом построения осознанной картины будущего, направления
и содержания жизненного пути является жизненная перспектива. Ее ядром
являются ценности, жизненные цели и планы, противоречивые взаимосвязи программируемых событий, с которыми подросток связывает социальную ценность и индивидуальный смысл жизни. Жизненная перспектива для него является одним из структурных образований жизненного
пути. В ней отражены сферы жизни, в которых он намерен сконцентрировать усилия для достижения успеха в будущем, а также, что
именно и в какой период жизни должно быть достигнуто.
Проблема жизнеопределения подростка непосредственно связана с ценностями отдельной личности, с поиском смысла жизни. Каждый индивид
имеет набор предпочтительных ценностей. Чтобы их использовать, он
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культивирует те или иные ценностные установки и намечает определенные
ценностные ориентации, которые связаны с мотивами, интересами, идеалами, целями, смыслами, способами своей жизнедеятельности.
Ценностные ориентации представляют собой одну из центральных
характеристик личности и тем самым оказывают существенное влияние на
все стороны ее жизнедеятельности. Ценностные ориентации отражают
отношение человека к окружающему миру и выступают в качестве способа
дифференциации объектов по степени их субъективной значимости.
Формирование ценностных ориентаций – это длительный и сложный
процесс, происходящий под воздействием непосредственного социального
окружения (семьи, школы, группы) и общих социальных условий. Подросток стремится расширить свои социальные горизонты, познакомится
с альтернативным социальным опытом, получить представление о системах ценностей, но которые ориентируются его ровесники, и обрести собственное видение мира.
Появляется способность выделять из множества явлений те, которые
представляют для него некоторую ценность, на основе чего происходит
превращение их в определенную структуру в зависимости от условий
существования, ближних и дальних целей своей жизни, возможностей их
реализации.
Следует отметить, что в зависимости от того, какие конкретные ценности входят в структуру личностных ориентаций, каково их сочетание
и степень большего или меньшего их предпочтения относительно других
определяется их влияние на жизненные цели, раскрывается направленность активности подростка.
Должное внимание выявлению ценностных приоритетов подростков
при будущем самоопределении было уделено в диагностическом социологическом исследовании, которое было проведено в Минском дворце детей
и молодежи.
С помощью данного исследования осуществлялась попытка найти
ответы на вопрос, какие универсальные общечеловеческие ценности могут
стать предметом выбора, обсуждения, переживания кружковцев при
будущем самоопределении. Какие из предложенных вариантов могут быть
„присвоены” сознанием личности, стать личными смыслами ее отношений
к миру, людям, самой себе.
Как свидетельствуют результаты опроса кружковцев, приоритетное
место среди ценностей при будущем самоопределении занимает умение
справляться с жизненными трудностями (38,6%). Сегодняшние подростки
– реалисты, которые понимают, что в жизни не все так просто и, чтобы
чего-то добиться, нужно иметь не только силы (здоровье) и знания, но
быть и психологически готовым к различного рода преградам, уметь
с ними справляться.
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Следующим, значимым для самоопределения компонентом является,
по мнению кружковцев, образованность. 31,9% опрошенных считают, что
для реализации себя образование необходимо.
Данный ценностный аспект, связан со стремлением учащегося к развитию у себя в процессе учебы таких качеств как воля, целеустремленность,
а также с расширением своего кругозора в различных отраслях знаний, что
проявляется в стремлении к самообразованию. Это обусловлено все более
развивающейся способностью молодых людей к проникновению в свой
внутренний мир, пониманию своей особенности и неповторимости, а также
потребностью в формировании личной идентичности.
28,8% ребят в будущем видят себя успешным, реализовавшимся в профессии и сделавшим хорошую карьеру. Мотивированные на достижение
успеха учащиеся ставят перед собой позитивные цели, активно ищут средства, с помощью которых можно достичь этой цели, мобилизуя при этом
все свои ресурсы и испытывая положительные эмоции. Отсутствие же
стремления к достижению успеха может свидетельствовать о наличии
тенденции к избеганию неудачи. Такие учащиеся не уверены в себе, боятся
критики, у них низкая самооценка, неверие в свои силы, в возможность
успеха. Что касается будущего карьерного роста, то здесь существует два
подхода в контексте данной проблемы. Если речь идет о повышении
социального статуса, то значимость придается личностному развитию и образованию, а далее, достижению через них профессионального роста. Если
же человек думает только о высоком и стабильном заработке, что отметили
в качестве приоритета 14,4% ребят, то жизненное самоопределение будет
базироваться на достижении материального благосостояния и значимости
среди знакомых и друзей.
Такое выраженное преобладание ценностных аспектов, связанных с профессиональным и жизненным самоопределением школьников, объясняется
осознанием подростками того, что они стоят на пороге новой жизни,
и многое в ней будет определяться тем, с каким багажом знаний они
выйдут из школы. Поэтому знания начинают рассматриваться не как
ценность сама по себе, а как инструмент, с помощью которого ребята
смогут получить хорошую профессию, обеспечить себе большой доход,
высокий уровень жизни.
Некоторые считают что, для того чтобы определиться в жизни достаточно испытывать от нее радость, быть счастливым (27,0%).
К сожалению, только 10,5% опрошенных отметили, что хотят стать
глубоко порядочным человеком, способным к состраданию, дружбе,
любви. Очень важно понимать, что проявления таких качеств, свидетельствуют о способности человека быть личностью, субъектом, выделяющим
себя из среды, и что для современного подростка менее важен духовный
аспект бытия.
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Очевидно, что опрос показал, что смысл жизни подростков представлен
чаще как цель и как процесс жизни. Некоторые из них еще только
начинают задумываться о смысле жизни и выделяют несколько аспектов
смысла жизни, т.е. еще недостаточно иерархизированную систему ценностей. На первое место ставятся эмоционально-интимные, индивидуальные смыслы, а не общесоциальные, общечеловеческие, хотя и отмечен примат ценностей, связанных с личным счастьем и благополучием.
Приоритеты отданы индивидуальному самосознанию и его развитию,
подростки больше ориентируются на самих себя, на собственные жизненные проблемы.
Однако следует отметить, что стремление только к самоактуализации
может превратить подростка в эгоиста, в изолированного индивида.
Поэтому, через воспитание необходимо усиление внимания к гуманистической составляющей личности, ориентация на нравственные ценности.
Гуманистическая составляющая предоставляет возможность оценки
и регуляции деятельности не с ее целесообразной, прагматической стороны
– успешности или не успешности достижения результатов, а со стороны
нравственной, т.е. определить, насколько правомерны с точки зрения этих
принципов реально сложившиеся отношения между целями и мотивами,
целями и средствами их достижения.
В плане духовной культуры главным становятся не цели, а нравственная оценка этих целей, не успехи, а средства, которые были выбраны
для их достижения, что свидетельствует об аксиологическом аспекте
данной проблемы.
Таким образом, ясно, что гуманизация образования, выделение
приоритета личности и ее мотивов, целей способствует отходу от предметоцентризма в обучении, от стремления к цели получения знания как
главной в учебном процессе и повороту к философско-гуманитарной,
ценностно-смысловой проблематике. Процесс смыслопорождения выступает как важнейшая задача гуманитарного образования и школьного
воспитания, поэтому важно выделить эту проблему как одну из значительных в личностно ориентированном образовании.
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Summary
Features of realization of the lichnostno-focused approach in education system
Article is devoted features of the lichnostno-focused approach in an education system. The author asserts that these positions educational process should
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an exchange of senses, cooperation of its participants. Article contains results of
research.
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Koordynacja działań w aspekcie wielokulturowości
na rzecz poprawy bezpieczeństwa w szkołach
i placówkach oświatowych
Problem bezpieczeństwa w szkole jest tak stary, jak stara jest szkoła, z tą
różnicą, że zmieniły się i ciągle zmieniają uwarunkowania. Nagromadzenie
w jednym czasie i miejscu wielu dziesiątek, a nawet setek uczniów stało się terenem różnych niekontrolowanych działań i zachowań. Wielu rodziców, a także
ludzi bezpośrednio związanych z oświatą, od kilku lat poszukuje odpowiedzi na
podstawowe pytania: czy polska szkoła jest bezpieczna? jakie działania należy
podejmować, aby chronić uczącą się młodzież przed zagrożeniami istniejącymi
wokół szkoły i bezpośrednio w szkole? co uczynić, aby uczniowie mieli większe
poczucie bezpieczeństwa w szkole? kogo angażować do współpracy, celem
podniesienia poczucia bezpieczeństwa w placówce? jaka kategoria uczących się,
jest najbardziej narażona na utratę poczucia bezpieczeństwa w szkole?
Problem bezpieczeństwa nabiera szczególnej ostrości w przypadku szkół,
z których korzystają dzieci i młodzież z innych środowisk etnicznych, na przykład
ze środowiska Romów. Na terenie południowej Polski występują najliczniejsze skupiska ludności pochodzenia romskiego. Liczba Romów w Polsce nie jest stała, ze
względu na nomadyczny charakter tej nacji, preferujący koczowniczy tryb życia.
Przypuszcza się, że w chwili obecnej jest około 30 tys. Romów zamieszkujących terytorium Polski. Tworzą oni bardzo hermetyczne społeczności, posiadające własne
normy społeczne, będące niekiedy w sprzeczności z normami Polaków, posiadają
własne obyczaje i zasady, które nie zawsze mogą zaakceptować inne nacje czy grupy społeczne, niebędące Romami. W opinii społecznej są najmniej pożądaną mniejszością etniczną w kraju. Pomimo iż Romowie osiedlili się na terenie Polski już od
kilku wieków, to większość społeczeństwa nic nie wie o ich obyczajach, przekonaniach, obrzędach, wierzeniach. Wciąż funkcjonują prymitywne stereotypy powodujące dystans oraz utrudniające życie w społeczeństwie wielokulturowym.
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Znana jest szacunkowa liczba uczniów romskich uczęszczających do szkół,
które podejmują dodatkowe zadania edukacyjne na ich rzecz (na przykład: organizowanie zajęć wyrównawczych, zatrudnianie asystentów edukacji romskiej
wspomagających nauczycieli). W 2005 roku było tych uczniów 966, w 2006 roku już 1925, natomiast w 2007 roku aż 20471.
W województwie śląskim, w roku szkolnym 2009/2010 około 391 uczniów
pochodzenia romskiego uczęszczało do szkół i placówek, z tego 34 do przedszkoli, 271 do szkół podstawowych, 70 do gimnazjów, a 16 do szkół ponadgimnazjalnych (tab. 1).
Tabela 1. Liczba uczniów w poszczególnych typach szkół w województwie śląskim
Typ szkoły
Ilość uczniów

przedszkola

szkoły podstawowe

gimnazja

szkoły ponadgimnazjalne

34

271

70

16

Razem

391

Źródło: Kuratorium Oświaty w Katowicach.

W opinii A. Staniszewskiego2, Romowie niechętnie posyłają dzieci do szkół,
jednak nie z powodu „wrodzonej odrazy”, ale w obawie przed szykanowaniem
i wyśmiewaniem przez rówieśników, oraz ze względu na niższy poziom tych
uczniów w niektórych dziedzinach wiedzy.
Brutalizacja życia społeczeństwa znalazła „wdzięczny grunt” w środowisku
szkolnym. U schyłku drugiego tysiąclecia fala przemocy uaktywniła się w szkołach. Zmieniła ona swoje oblicze, stając się bardziej perfidną w działaniach,
z wyrafinowaniem poniżającą słabszych. Jeszcze parę lat wcześniej problem
bezpiecznej szkoły w opinii społecznej prawie że nie istniał. Dla większości społeczeństwa szkoła była miejscem dyscypliny i uregulowanego porządku. Rodzice tkwili w przekonaniu, że oddają dzieci pod ścisły nadzór autorytetów – nauczycieli. Czas dokonał własnej weryfikacji życia. Zmieniły się realia, zmieniła
się otaczająca rzeczywistość, której konsekwencją jest brutalizacja życia.
W roku 2010 w śląskich szkołach odnotowano 4615 przestępstw, natomiast
w pierwszych miesiącach 2011 roku liczba ta wynosiła już 2560 przestępstw.
Dane te dotyczą uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, czyli dzieci
w wieku od 7–16 lat3. W skali kraju dane statystyczne w tej kategorii skłaniają
do głębokiej refleksji, gdyż na koniec 2010 roku zanotowano 18 tysięcy zgło1

2

3

Odpowiedz sekretarza stanu MEN z upoważnienia ministra na interpelację nr 4737, w sprawie
dostępu do edukacji dzieci romskich, http:// orka 2. sejm.gov.pl/IZ6.nst/main/15DBF83A, stan
z 16.08.2011.
A. Staniszewski, Problemy i działania edukacyjne Romów polskich, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, czerwiec 2003, nr 4, s. 8.
http://www.polskatimes.pl/fakty/pklpolski/412907,kopia-kra-i-bi-to-pomys-y-na-nuel-dzieci-zel-ska,id,t,html, stan z 08.06.2011.
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szonych przestępstw. Należy przypuszczać, że podobną wielkość stanowią przestępstwa niezgłoszone. Zdziwienie budzi fakt, że najwięcej przestępstw dokonują dziewczęta. Ich liczba w ciągu 10 lat do chwili obecnej wzrosła o 169%4.

1. Problem i metoda
Kluczowym zagadnieniem podjętym przez autorkę jest holistyczna analiza
działań podejmowanych przez władze oświatowe i samorządowe oraz rodziców
na rzecz poprawy bezpieczeństwa w szkołach i placówkach oświatowych. W celu dokładniejszego zdiagnozowania wybranego problemu starano się uzyskać informacje w następujących kwestiach:
1. Przyczyn powodujących zakłócenie bezpieczeństwa w szkole i placówkach
oświatowych.
2. Uwarunkowań bezpieczeństwa w szkole.
3. Udziału dzieci i młodzieży z innych grup etnicznych (Romów) w bezpieczeństwie szkoły/placówki oświatowej.
4. Działań podejmowanych przez szkołę, władze oświatowe oraz lokalne na
rzecz poprawy bezpieczeństwa w placówkach oświatowych.
5. Społecznej oceny bezpieczeństwa szkoły.
W związku z powyższym przyjęto następujące założenia, które w toku prowadzonej analizy ulegną określonej weryfikacji:
1. Przyczyny powodujące zagrożenie bezpieczeństwa w szkołach są bardzo
niejednorodne i zmieniają swój zakres, strukturę i charakter w zależności od
wielu uwarunkowań.
2. Uwarunkowania bezpieczeństwa w szkole/placówkach oświatowych są bezpośrednio związane z potrzebami w tym zakresie, z warunkami zlokalizowanymi bezpośrednio w przestrzeni szkolnej, w najbliższym otoczeniu szkoły oraz w społeczności lokalnej. Istnieją „czarne punkty” w budynku szkoły
(szkolne ubikacje oraz małe zaułki korytarzy), w których występuje największe zagrożenie bezpieczeństwa. Upowszechnienie monitoringu szkolnych obszarów wyraźnie zmniejsza liczbę popełnianych wykroczeń przez
młodzież szkolną. Wdrażanie programów edukacyjnych powoduje zwiększanie świadomości młodzieży szkolnej, nauczycieli i rodziców odnośnie do
zagrożeń występujących w szkole i poza nią.
3. Z uwagi na zbyt małą liczbę uczniów pochodzenia romskiego realizujących
obowiązek szkolny, ich udział w zakłócaniu bezpieczeństwa szkoły jest znikomy i ograniczony. Zachowanie tych uczniów w zasadzie nie odbiega od
form, jakie przejawiają inni uczniowie społeczności szkolnej.
4

http://www.mastermedia.czwartawladza.edu.pl/index./pl/artykuy/44-wszystko/326-przemoc-wszkole, stan z 20.09.2010.
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4. Działania podejmowane przez władze oświatowe na rzecz poprawy bezpieczeństwa mają bardzo zintegrowany charakter i angażują w ten proces
wszystkie służby i organizacje społeczne. Prowadzona przez władze oświatowe procedura prawna umożliwia podejmowanie różnych akcji oraz inicjatyw społecznych wpływających na poziom poczucia bezpieczeństwa wśród
młodzieży szkolnej.
5. W opinii społecznej (nauczycieli, uczniów, rodziców) polska szkoła jest
bezpieczna. W celu podniesienia świadczonych usług, szkoły i placówki
oświatowe ciągle czynią starania, aby bezpieczeństwo uczącej się młodzieży
było priorytetowym zagadnieniem w programach wychowawczych szkoły
czy klasy.
Znajomość przyczyn zakłócających bezpieczeństwo szkoły ma zasadnicze
znaczenie dla zdiagnozowania tego zjawiska. Wnikliwa analiza może pozwolić
w przyszłości opracować środki zaradcze, zwrócić uwagę na obszary, w których
pozostaje najwięcej do zrobienia, angażować odpowiednie podmioty (rodziców,
nauczycieli, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, straż miejską, policję i inne
organizacje społeczne) w celu wyeliminowania bądź ograniczenia działań naruszających bezpieczeństwo szkoły i innych placówek oświatowych.
Zdaniem A. Rejzera, podstawowymi przyczynami zakłócającymi bezpieczeństwo szkoły są między innymi:5
— przenoszenie z domów rodzinnych na grunt szkolny zachodzących tam stanów patologii i aktów przemocy między domownikami,
— rozpad rodziny powodowany między innymi emigracją zarobkową,
— brak opieki i kontroli ze strony rodziców,
— problemy finansowe,
— przenoszenie do szkół zachowań chuligańskich,
— poczucie krzywdy i chęć zemsty,
— naśladowanie zachowań społecznie nieakceptowanych, a wywodzących się
z młodzieżowych subkultur,
— kształtowanie postaw lekceważących i agresywnych,
— popularyzowanie różnego rodzaju środków odurzających i pseudowspomagających,
— zanikanie autorytetów moralnych i radykalna zmiana systemu wartości,
— poczucie bezkarności sprawców różnych wykroczeń,
— postępujące ubożenie społeczeństwa,
— zauważalny brak perspektyw pracy i rozwoju dla młodzieży kończącej naukę,
— znikome uprawnienia dyrektorów szkół i rad pedagogicznych.

5

A. Rejzer, Agresja w szkole, spojrzenie wieloaspektowe, Warszawa 2004, s. 181.
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2. Elementy i uwarunkowania bezpieczeństwa w szkole
Współczesne czasy skłaniają do działań mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa w szkołach i placówkach oświatowych. Zapewnienie uczniom właściwych
warunków w tym zakresie należy do podstawowych obowiązków dyrektora szkoły
i pracujących tam nauczycieli. Dzieci i młodzież – ze względu na swoje predyspozycje psychofizyczne, w poczuciu ufności do otaczającego świata – coraz częściej
stają się ofiarami, jak też sprawcami zachowań anormatywnych6. Na podstawie
prowadzonych badań (E. Michałowska, P. Daniłowicz, M. Szymczak, 2008) stwierdza się, że miejscami najbezpieczniejszymi są: klasa szkolna (87,6%), świetlica
szkolna (87,5%), szatnia (81,6%). Natomiast najmniej bezpiecznymi terenami są:
szkolne ubikacje (7,2%), tereny przed szkołą (4,2%), korytarze. Jak podają policyjne
statystyki, liczba przestępstw popełnianych przez młodzież szkół podstawowych
i gimnazjum ma tendencje zwyżkowe (tabela 2).
Tabela 2. Liczba przestępstw popełnianych przez młodzież szkół podstawowych i gimnazjalnych
w poszczególnych latach
Rok
Liczba przestępstw popełnianych przez
uczniów

2004

2005

2006

2007

2008

2009

17 275

17 724

19 067

17 471

19 443

21 041

Źródło: http:// dziecko-i-prawo.wieszjak.pl/edukacja271511,Przestępczość-w-szkołach-w-2010r.html,
stan z 21.02.2011.

Niepokój budzi fakt, że w latach 2008–2009 nastąpił znaczny wzrost czynów
przestępczych dokonanych przez młodych uczniów (tzn. gimnazjalistów i uczniów szkól podstawowych), a także zwiększył się udział dziewczyn w tym procederze. W poszczególnych kategoriach przestępstw w latach 2009–2010 dane
te przedstawiają się następująco (tabela 3).
Tabela 3. Tendencje dotyczące udziału uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w wybranych kategoriach przestępstw
Rodzaj przestęp- uszczerbek na
stwa
zdrowiu

udział
w bójce
i pobiciu

kradzież cu- przestępstwo
dzej rzeczy rozbójnicze

przestępstwo
narkotykowe

Tendencje

wzrost
o 28%

wzrost
o 5,3%

wzrost o 20,1%

wzrost o 33,7%

wzrost o 58,8%

Źródło: http://dziecko-i-prawo.wieszjak.pl/edukacja/271511,Przestępczość-w-szkołach- w-2010-r.html,
stan z 21.02.2011.
6

E. Michałowska, P. Daniłowicz, M. Szymczak, Bezpieczeństwo dzieci w szkole i rodzinie w Łodzi, Łódź 2008, s 101.
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Pomimo dużej wykrywalności szkolnych przestępstw i podejmowanych działań
prewencyjnych w dalszym ciągu obserwuje się tendencje zwyżkowe. Jeżeli przestępstwa o charakterze rozbójniczym wzrosły o 58,8% , to stanowi to poważny problem już nie w kategoriach szkolnej społeczności, ale daleko poza nią. Rodzi się
wiele niepokojących pytań, na które trudno znaleźć jednoznaczną odpowiedź.
Udział dzieci i młodzieży pochodzenia romskiego w zakłócaniu poczucia
bezpieczeństwa szkolnego jest niewielki. Uwarunkowane jest to zbyt małą liczbą Romów w stosunku do całej reszty uczniów danej szkoły. Trudno również
znaleźć prowadzone statystyki w tym zakresie. Według opinii nauczycieli i dyrektorów placówek oświatowych, do których uczęszczają Romowie, uczniowie
ci nie przejawiają patologicznych form zachowań, które przypisuje im opinia
społeczna (takich, jak: kradzieże, bójki, rozboje, napady, wymuszenia, itp.).
Romscy rodzice czynią starania, aby ich dzieci niczym nie różniły się w stosunku do swoich rówieśników klasowych, oraz aby przestrzegały zasad obowiązujących w społeczności, w której przebywają. Jednym z istotnych elementów pozwalających tworzyć takie stwierdzenia jest fakt, że dzieci romskie bardzo często opuszczają zajęcia szkolne i dlatego ich udział w życiu szkolnym jest
w pewnym stopniu ograniczony. Jeśli dochodzi do sytuacji konfliktowych, to
zwykle ograniczają się one do szkolnych bójek, przynoszenia przez dzieci romskie przedmiotów mogących zakłócać bezpieczeństwo szkolne (np. noże),
przedmiotów wartościowych, powodujących zazdrość kolegów, np. złotej biżuterii, nowoczesnych zegarków i innych gadżetów, których chęć posiadania jest
bardzo duża. Często takimi czynami dzieci romskie próbują zyskać wokół siebie
jak największą ilość zwolenników, po to, aby w przyszłości manifestować
i umacniać swoją pozycje w grupie rówieśników.

3. Działania podejmowane przez szkoły/placówki oświatowe
celem poprawy bezpieczeństwa uczniów
Prowadzone przez władze oświatowe analizy bezpieczeństwa skłaniają do
stosowania niestandardowych metod profilaktycznych w tym zakresie. Nowoczesna technologia umożliwia monitorowanie obiektów szkolnych, przez co następuje wykrywanie sprawców różnych wykroczeń, a ilość działań szkodliwych
znacznie spada. W monitoring wizyjny wyposażono w całym kraju 4912 szkół
i placówek (szkoły, zespoły szkół, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki wychowawcze, bursy, szkoły
przy zakładach poprawczych, szkoły przy schroniskach dla nieletnich)7. W myśl
7

http://dziecko-i-prawo.wieszjak.pl/edukacja271511,Przestępczość-w-szkołach-w-2010r.html,
stan z 21.02.2011; tamże: Przestępczość w szkołach, na podstawie raportu kuratorium łódzkiego za rok szkolny 2008/2009.
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odpowiednich aktów prawnych opublikowanych przez MEN, monitoring może
nabyć każda szkoła i placówka posiadająca ponad 200 uczniów. Podstawowymi
celami monitoringu jest nadzór nad prawidłowością przebiegu procesów i zjawisk zachodzących w danej przestrzeni (otoczeniu) oraz ujawnienie i eliminowanie sytuacji krytycznych (negatywnych). Sama świadomość bycia obserwowanym wymusza bardziej kulturalne i przemyślane zachowania. W celu zabezpieczenia bezpieczeństwa uczniów w szkole 67,12% dyrektorów śląskich szkół
uczestniczących w monitorowaniu (to jest 67,82% dyrektorów gimnazjów oraz
66,16% dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych) zadeklarowało, że w szkołach
wprowadzono rozwiązania systemowe (system bezpieczeństwa w szkole) –
w 58,84% szkół (59,50% gimnazjów oraz 57,93% szkół ponadgimnazjalnych)
zainstalowano monitoring wizyjny, a w co czwartej szkole (24,60% ogółu szkół;
18,72% gimnazjów, 32,70% szkół ponadgimnazjalnych) wprowadzono identyfikatory dla uczniów8.
Wśród działań zapewniających bezpieczeństwo uczniom śląskich szkół dyrektorzy wskazywali: wzmożone dyżury nauczycieli, zatrudnienie firmy ochroniarskiej, powołanie koordynatora ds. bezpieczeństwa, prowadzenie rejestru
wejść i wyjść, zatrudnienie strażnika szkolnego, monitorowanie terenu szkoły.
Interesujące wnioski w tym zakresie przedstawili J. Ignac-Nowińska oraz R. Konieczny, analizując bezpieczeństwo uczniów w katowickim gimnazjum (tabela 4).
Tabela 4. Zagrożenia wewnątrz budynku szkoły możliwe do wykrycia przez monitoring wizyjny
Rodzaj zagrożenia

Forma zagrożenia

kradzieże

–
–
–
–

kradzieże rzeczy osobistych w szkole
kradzieże w szatni
kradzieże mienia szkolnego
kradzieże w sali komputerowej

dewastacja mienia szkoły

–
–
–
–
–

niszczenie sprzętu szkolnego w klasach
pisanie po ścianach
dewastacja w toaletach
niszczenie wystroju szkolnego
śmiecenie

zastraszanie młodszych uczniów

– zastraszanie młodszych uczniów
– wymuszenia

–
–
–
przejawy agresji fizycznej wśród młodszych
–
–
–
8

poszturchiwanie
popychanie z zamiarem zrobienia krzywdy
uderzanie przedmiotami
plucie
bójki
pobicia

M. Witkowska, M. Talarczyk, J. Gratka, Monitorowanie w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa ucznia w czasie zajęć zorganizowanych przez szkoły, Kuratorium Oświaty w Katowicach,
Katowice 2010.
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Tabela 4. Zagrożenia wewnątrz budynku szkoły... (cd.)
Rodzaj zagrożenia

Forma zagrożenia

– dilerzy narkotyków
wejście na teren szkoły osób niepowołanych
– złodzieje
z zewnątrz
– inne osoby stanowiące zagrożenie dla uczniów
zagrożenia związane z używkami

– palenie papierosów
– handel narkotykami
– spożywanie alkoholu (dyskoteki szkolne)

Źródło: J. Ignac-Nowińska, R. Konieczny, Wpływ monitoringu wizyjnego na bezpieczeństwo w szkole
na przykładzie gimnazjum w Katowicach, „Bezpieczeństwo Pracy” 2007, nr 7–8, s. 35.

Autorzy przedstawili sześć kategorii najczęściej spotykanych zagrożeń monitorowanych na terenie szkoły, a także formy, w jakich one występują, począwszy od kradzieży, poprzez bójki, pobicia, śmiecenie, a skończywszy na handlu
narkotykami i spożywaniu alkoholu. Pomimo że tego typu inwestycja (monitoring) jak na warunki szkolne jest dość kosztowna, to uzyskane rezultaty rekompensują poniesione nakłady. Uczniowie mając świadomość, że ich zachowania
są kontrolowane, dostosowują je do obowiązującego regulaminu szkolnego.
Najbardziej agresywni szkolni chuligani mają ograniczone, a nawet w niektórych przypadkach wyeliminowane pole działania. Monitoring powoduje, że
w jednym czasie można obserwować kilka newralgicznych punktów w szkole,
zarówno podczas przerw lekcyjnych, jak również podczas zajęć, to znaczy –
w czasie, kiedy dyżurujący nauczyciele prowadzą zajęcia dydaktyczne. Opisywany system kontroli uczniowskich zachowań pozytywnie oddziałuje na świadomość rodziców, zwiększając zaufanie do szkoły, dając poczucie komfortu
w kwestii bezpieczeństwa ich dzieci. Najmniejsza skuteczność w monitorowanych miejscach dotyczy szkolnych ubikacji. Są to miejsca szczególnej intymności, którą należy we właściwy sposób uszanować. W szkolnych łazienkach dochodzi do największej liczby aktów chuligańskich. Właśnie szkolne toalety są
terenem, gdzie uczniowie doznają najwięcej upokorzeń, urazów, gdzie kwitnie
„szara strefa nielegalnego szkolnego życia”.
Dyrektorzy szkół/placówek w swych działaniach w trosce o bezpieczeństwo
uczniów posuwają się do bardziej radykalnych działań, powodując, że szkoła
jest zamknięta na czas pobytu uczniów na zajęciach. Wejścia i wyjścia uczniów
odbywają się na podstawie pisemnej zgody nauczycieli lub rodziców. Tak zintegrowane działania spowodowały, że została ograniczona ilość fałszywych alarmów o podłożonych ładunkach wybuchowych, które doprowadzały do ewakuacji wszystkich uczniów, zakłócały proces dydaktyczny w ciągu całego dnia, narażały szkołę/placówkę na duże koszty, podważały autorytet szkoły i pracujących w niej osób w środowisku (tabela 5).
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Tabela 5. Statystyki fałszywych alarmów szkolnych na terenie miasta i powiatu częstochowskiego, przy udziale Szkolnej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Centralnej Szkoły Państwowej Straży
Pożarnej w Częstochowie
Rok
Ilość
alarmów

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2005

2007

2008

2009

2010

5

14

14

12

15

12

10

15

13

13

5

Źródło: dane statystyczne opublikowane przez CSPSP w Częstochowie na głównej stronie internetowej (http://www.cspsp.pl/jrg/statystyki, stan z 14.05.2011).

Według opinii dyrektorów szkół/placówek najczęstszymi przyczynami fałszywych alarmów szkolnych jest obawa i strach uczniów przed poważnymi
sprawdzianami lub innymi zdarzeniami szkolnymi. Sprawcami tych wypadków
są uczniowie szkoły, do której uczęszczają. Kosztami działań ewakuacyjnych
obciążani są rodzice, natomiast uczniowie pociągnięci zostają do odpowiedzialności dyscyplinarnej. Według załączonej tabeli wydaje się, że rok 2010 był przełomowym, gdyż zanotowano najmniejszą ilość interwencji strażackich (5 razy),
natomiast w latach 2001–2009 liczba fałszywych alarmów utrzymywała się
mniej więcej na stałym poziomie, tzn. między 14–13 interwencji strażackich. Na
tak poważne zmniejszenie analizowanych wskaźników wpłynęły następujące
elementy:
a) zintegrowane działania szkół w celu podniesienia standardów bezpieczeństwa w szkołach/placówkach,
b) dotkliwe i przykre konsekwencje prawne i finansowe dla sprawców fałszywych alarmów oraz ich rodziców,
c) postęp naukowo-techniczny umożliwiający lokalizację oraz identyfikację
głosu osoby informującej o domniemanym zagrożeniu,
d) wpływ rówieśników na sprawców działań zagrażających bezpieczeństwu
uczniów i szkoły podczas działań ewakuacyjnych.
Duży niepokój budzi fakt, że w środowisku uczniowskim do wypadków dochodzi dwa razy częściej niż w innych środowiskach pracy w Polsce9. Jak podają statystyki, z punktu widzenia wskaźnika wypadkowości szkoła jest jednym
z najniebezpieczniejszych miejsc. W chwili obecnej jest to jeden z najbardziej
palących problemów do rozwiązania, którego istotą jest zwiększenie świadomości uczniów o grożących im niebezpieczeństwach. W opinii B. Kędzi i K. Świder, aż 76% wypadków zdarza się na obszarze szkoły. Do najbardziej niebezpiecznych miejsc wspomniani autorzy zaliczają boiska i sale gimnastyczne, co
stanowi 48% ogółu wypadków, a w następnej kolejności korytarze i schody, co
stanowi 22%. Najwiecej wypadków zdarza się podczas zajęć wychowania fizycznego, bo wskaźnik ten wynosi 37%, oraz przerw między zajęciami i wynosi
27%. Około 60% wypadków dotyczy szkół podstawowych. Pozostałe wielkości
9

B. Kędzia, K. Świder, Kultura bezpieczeństwa uczniów, „Atest. Ochrona Pracy” 2002, nr 10, s. 5.
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rozkładają się równomiernie na inne grupy wiekowe. W roku szkolnym
2008/2009 w polskich szkołach zanotowano 76 tys. wypadków, z czego 60 było
śmiertelnych, a 388 uznanych jako bardzo ciężkie10. Odnosząc przedstawione
dane do innych grup zawodowych, wypadkowość w szkole jest większa niż na
przykład w kopalniach. Na obszarze województwa śląskiego zanotowano największa liczbę wypadków w szkołach podstawowych, co stanowi 15,5%
wszystkich takich zdarzeń w Polsce11. Najczęstszymi konsekwencjami tych zdarzeń były pobicia, stłuczenia, urazy głowy, skaleczenia, złamania kończyn dolnych i górnych. Wydaje się, że w obszarze bezpieczeństwa uczniów jest wiele
do zrobienia. Potrzeba zintegrowanych działań rodziców, nauczycieli, policji
oraz innych agend współpracujących ze szkołą wydaje się bardzo konieczna.
Należy zauważyć, że tam, gdzie jest nadzór nauczycielski, czyli klasy szkolne,
wskaźnik wypadkowości jest najmniejszy. Przyjmując dość wysoki procent wypadkowości jest wśród uczniów szkół podstawowych (60%), można stwierdzić,
że jest to spowodowane zdarzeniami przypadkowymi, lekkomyślnością lub nieuwagą. Młodzież szkolna ma niską świadomość o grożących niebezpieczeństwach związanych z dużą pobudliwością ruchową, brawurą, spontanicznością
działań, brakiem umiejętności przewidywania skutków nieprzemyślanych działań (np. popchnięcia – konsekwencją jest upadek z różnym skutkiem; odstawienie krzesła – upadek z przykrymi dla zdrowia konsekwencjami, itp.).
Szczególny niepokój rodziców i nauczycieli budzi stan bezpieczeństwa dzieci i młodzieży na drogach. Pomimo czynionych starań mających na celu zwiększenie świadomości młodych użytkowników ruchu drogowego to jednak wskaźnik wypadkowości na drogach jest jednym z wyższych w Europie i wynosi 10,3.
Dla porównana, na Litwie wskaźnik ów wynosi 9,9, Szwecja ma jeden z najniższych parametrów wypadków drogowych w Europie. Najwięcej tego typu zdarzeń występuje w miesiącach wiosenno-letnich, kiedy młodzież szkolna wykorzystuje rowery w drodze do szkoły, a także w dni zbliżającego się weekendu.
Jak podają statystyki Komendy Głównej Policji, w 2010 roku w Polsce miało
miejsce 4239 wypadków drogowych z udziałem dzieci w wieku 0–14 lat. W zdarzeniach tych 112 dzieci poniosło śmierć, a 4586 doznało obrażeń12. W stosunku
do roku 2009 liczba wypadków drogowych z udziałem młodzieży szkolnej zmalała o 16,1%, zmalała również liczba rannych w wypadkach o 9,4%, a zabitych
o 12,5%. Gdyby porównać dane z roku 2000 oraz 2010, to liczba wypadków
z udziałem dzieci spadła o 48,4%, zabitych o 57,7%, rannych o 49,2%. Przedstawione wyżej parametry upoważniają do stwierdzenia, że aktywne działania
podejmowane przez lokalne władze oświatowe, komendy policji oraz ministerstwo przynoszą już widoczne rezultaty, czego skutkiem jest spadający wskaźnik
10
11

12

http://www.gadu-gadu.pl/w-szkołach-wiecej-wypadków-niz-w-kopalniach, stan z 23.09.2010.
http://biuroprasowe.netpr.pl/pr/182634/jak-kabecjanie-daja-radę-w-szkolach-w-w-woj-slaskim,
stan z 25.04.2011.
Źródło: badania własne, maszynopis w posiadaniu autorki.

Koordynacja działań w aspekcie wielokulturowości…

189

ofiar śmiertelnych zdarzeń drogowych. Dużą rolę przypisuje się również wdrażanym programom edukacyjnym z zakresu wychowania komunikacyjnego.
Ostatnie lata w polskiej oświacie zaowocowały zintegrowanymi działaniami
ministerstwa, władz oświatowych, samorządowych i lokalnych w kwestii poprawienia stanu bezpieczeństwa polskiej szkoły. Powstałe akty prawne, opracowane procedury działań w sytuacjach kryzysowych (fałszywe alarmy), szkolenia
nauczycieli i personelu szkolnego, udział lokalnych instytucji (policji, straży
miejskiej, poradni psychologicznych, oraz presja rodziców) umożliwiły intensyfikację wspólnych przedsięwzięć, podnoszących jakość bezpieczeństwa szkolnego. Nie bez znaczenia jest obserwowalny wzrost świadomości odnośnie do
przestrzegania zasad współżycia społecznego przez samych uczniów. Właściwie
kształtowane postawy zostają przenoszone przez nich w różne środowiska, przez
co otoczenie społeczne również jest bardziej bezpieczne.

Summary
Coordination of actions in multicultural aspect to improve security
in schools and educational institutions
The issues of security in Polish schools and educational institutions are discussed in the article. The authoress, conducting different analyses of the discussed issues, tries to find answers to such questions as: Is Polish school secure?
What actions should be taken to protect the schoolchildren against threats existing around school and directly within the school? What should be done to make
pupils feel more secure at school? Who should be involved in cooperation on
raising the feeling of security at school? Which category of the schoolchildren is
most threatened with the loss of the feeling of security at school?
The authoress discusses the issues of security of a child at school in holistic
categories. The deliberations also concern Romani children at school and their
influence on the feeling of security.
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Konieczność radykalnych zmian
w systemie edukacji w dziedzinie zarządzania
Wstęp
Wzrostowi roli wykształcenia sprzyja rozwój sytuacji na rynku pracy. Dzieje
się tak głównie ze względu na fakt, że o pozycji zawodowej człowieka decydują
jego kwalifikacje, zdolności i efektywność.
Ponieważ w gospodarce rynkowej zmienia się rola edukacji, powinien zmienić się również jej charakter. Już dziś oczywiste jest, że wykształcenie ma dawać
szanse znalezienia jednostce miejsca w społeczeństwie. Wykształcenie „nie może ograniczać się do nauk ścisłych czy technicznych, musi obejmować szeroki
wymiar humanistyczny – nie tylko w klasycznym sensie nauk humanistycznych,
lecz w sensie szerszym, kształtującym osobowość jednostki i jej przygotowanie
do czynnego udziału w życiu społecznym, pozwalającym jednostce być pełnym
człowiekiem. Poza tym, wykształcenie powinno dostarczyć raczej niezbędnych
w społeczeństwie informacyjnym umiejętności niż bardzo rozległej wiedzy encyklopedycznej. Najistotniejszą jednak cechą nowego charakteru kształcenia jest
możliwie najwcześniejsze ukształtowanie umiejętności samokształcenia i przyzwyczajenie do idei kształcenia ustawicznego. Na koniec, kwestią być może najtrudniejszą jest taka zmiana charakteru kształcenia, by wspierał on twórcze i innowacyjne aspekty osobowości”1.
Według Małgorzaty Gablety „wzrost zatrudnienia staje się pochodną wzrostu wiedzy i umiejętności. Współczesna organizacja potrzebuje bowiem przede

1

A.P. Wierzbicki, Perspektywy cywilizacji światowej w XXI wieku a przemiany w Polsce, [w:]
Świat przyszłości a Polska. Przemiany systemowe w Polsce a tendencje rozwojowe współczesnej cywilizacji, Komitet Prognoz w XXI wieku, Warszawa 1995, s. 52.
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wszystkim ludzi, którzy posiadają «środki produkcji» w postaci kompetencji”2 –
dotyczy to zarówno menedżerów, jak i w zasadzie wszystkich pozostałych pracowników.
Specjaliści w dziedzinie problematyki kształcenia zawodowego podkreślają
ścisłe związki między gospodarką, rynkiem pracy i systemem kształcenia. Zwracają uwagę, że kształcenie zawodowe jest istotnym elementem wpływającym na
konkurencyjność gospodarki, podkreślają też, że ze względu na wagę tych problemów „relacje między kierunkami kształcenia a popytem na pracę lub szerzej
rzecz ujmując między koncepcją kształcenia zawodowego a rozwojem gospodarczym stają się przedmiotem interdyscyplinarnych programów badawczych”3.
Dzieje się tak ze względu na członkostwo Polski w Unii Europejskiej, które
wymaga, poza zmianami w sferze gospodarki, w stosunkowo krótkim czasie, intensywnych procesów dostosowawczych w dziedzinie edukacji zawodowej.
Wymaganiom nowej gospodarki i nowego zarządzania mogą sprostać tylko
menedżerowie posiadający pożądane predyspozycje, dzięki którym w procesie
edukacji zawodowej uzyskają potrzebną wiedzę i umiejętności, a w procesie zarządzania będą w stanie efektywnie funkcjonować. Dlatego też szczególnie
ważne są reformy w dziedzinie edukacji menedżerskiej, gdyż od wiedzy, umiejętności i kompetencji menedżerów zależy gospodarczy rozwój kraju. We
współczesnych realiach, które stwarza dynamicznie zmieniająca się gospodarka
rynkowa, role menedżerów, realizowane przez nich funkcje i zadania na wszystkich szczeblach zarządzania są niewspółmiernie bardziej złożone i jest ich nieporównywalnie więcej niż w systemie gospodarki centralnie sterowanej. Zmiany
zachodzące obecnie w zarządzaniu oraz pojawiające się tendencje pokazują, że
wymagania wobec menedżerów wciąż wzrastają i również w przyszłości będą
się zwiększały. Kierowanie przedsiębiorstwem będzie stawało się coraz bardziej
złożone, gdyż menedżer będzie zmuszony rozpoznawać i kojarzyć znacznie
większą ilość czynników zmiennych, szczególnie w perspektywie przechodzenia
do czwartej generacji zarządzania. Sytuacje, którym menedżer będzie musiał
sprostać, stwarzają nowe wymagania odnośnie do jego wiedzy, umiejętności
i kompetencji. Pojawiają się zupełnie nowe aspekty przygotowania menedżerów
do działalności zawodowej4. Przygotowanie to powinno uwzględniać uwarunkowania społeczno-ekonomiczne, w których będzie funkcjonował menedżer,
gdyż efektywny rozwój firm i przedsiębiorstw wymaga zarządzania opierającego
się na doskonałej znajomości ekonomicznych aspektów gospodarki rynkowej5.
2
3

4
5

M. Gableta, Człowiek i praca w zmieniającym się przedsiębiorstwie, Wrocław 2003, s. 207.
S.M. Kwiatkowski, Kształcenie zawodowe w kontekście europejskiego rynku pracy, „Pedagogika Pracy” 2001, nr 38, s. 7.
J. Penc, Nowe zarządzanie w nowej gospodarce, Warszawa 2010.
L. Włodarska-Zoła, Analiza podstawowych etapów kształcenia zawodowego w dziedzinie zarządzania w polskich uczelniach technicznych, „Kształcenie Zawodowe: Pedagogika i Psychologia”, nr 9, red. T. Lewowicki i in., Częstochowa – Kijów 2007; L. Włodarska-Zoła, Implika-

Konieczność radykalnych zmian…

193

Nowoczesne zarządzanie, w którym menedżerowie są w stanie skutecznie
rozwiązywać problemy swych firm, powinno być skierowane głównie na innowacyjne zmiany oraz kreowanie przyszłości. Wymaga to stosowania nowych
metod działania, wypracowania takiego stylu zarządzania, dzięki któremu organizacja sprosta nowym wyzwaniom, niepewności towarzyszącej podejmowaniu
decyzji oraz skutecznemu wykorzystywaniu pojawiających się okazji. Do wypełniania nowych funkcji, zadań i ról przez menedżerów6 niezbędna jest im nowoczesna wiedza i nowe umiejętności. Sukces zarządzania w coraz większym
stopniu zależy od ich wiedzy, umiejętności oraz intelektu i jest funkcją ich przygotowania edukacyjnego. Aby przygotowanie to było na miarę współczesnych
i przyszłych potrzeb dobrze funkcjonującej organizacji, system edukacji w dziedzinie zarządzania powinien zostać zreformowany, restrukturyzacja tego systemu powinna być procesem przekształceń i adaptacji istniejących struktur, z punktu widzenia wymogów europejskich i oczekiwań krajowych, w zmieniających
się warunkach transformacji całego systemu edukacyjnego.

Przemiany w edukacji w dziedzinie zarządzania
Specjaliści w dziedzinie edukacji menedżerów stwierdzają, że przygotowanie kadr menedżerskich jest niezadowalające, gdyż kadry te nie potrafią skutecznie zarządzać, oraz że aktualny system kształcenia menedżerów zupełnie nie
odpowiada zapotrzebowaniu społecznemu i gospodarczemu. Specjaliści ci uważają też, że kształcenie menedżerów powinno być podporządkowane wymaganiom stawianym przez rozwój współczesnej wiedzy w zakresie techniki, technologii oraz dziedzin nauk społecznych, jak również wymaganiom praktyki gospodarczej, sytuacji na rynku pracy i potrzebom społecznym. Wskazują też, że przy
określaniu kierunków zmian w edukacji menedżerów, w warunkach integracji
z Unią Europejską, należy uwzględniać zjawiska o charakterze społeczno-ekonomicznym dokonujące się w skali globalnej i krajowej, zmienioną rolę zarządzania we współczesnej gospodarce, trendy występujące w nowoczesnej teorii
zarządzania oraz nowoczesną wiedzę z dziedziny nauk humanistycznych, ze
względu na znaczenie czynników psychologicznych dla efektywnej pracy menedżerów w gospodarce rynkowej, ponieważ w gospodarce tej rośnie rola czynnika
ludzkiego i znaczenie umiejętności uruchamiania całego potencjału człowieka
poprzez stymulowanie jego rozwoju, oraz z uwagi na to, że kapitał ludzki nabiera większego znaczenia od kapitału finansowego.

6

cje przemian systemowych dla kształcenia na kierunkach związanych z zarządzaniem, „Prace
Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Seria: Pedagogika”, t. 18, red. K. Rędziński, Częstochowa 2009.
L. Włodarska-Zoła, Funkcje, umiejętności i osobowość menedżera przyszłości, „Problemy Profesjologii” 2009, nr 1, s. 151–161.
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Specjaliści z dziedziny edukacji menedżerów podkreślają, że szczególną
uwagę należy poświęcić następującym problemom:
— uwarunkowaniom rozwoju systemu kształcenia menedżerów7;
— określeniu sylwetki absolwenta uczelni kształcącej w dziedzinie zarządzania8;
— analizowaniu organizacji procesu kształcenia menedżerów9;
— analizowaniu wiedzy niezbędnej menedżerowi oraz programów nauczania
i ich opracowania metodologiczno-informacyjnego10;
— badaniom głównych kierunków restrukturyzacji edukacji menedżerów w uczelniach technicznych oraz problemom modelowania przyszłej edukacji menedżerskiej11;
— badaniu aspektów humanistycznych w edukacji menedżerów12.
Rozwijające się społeczeństwo informacyjne wymaga, aby w systemie edukacyjnym menedżerów, a także innych grup zawodowych, „zmienić model przygotowania ludzi umiejących stosować wiedzę na model ludzi przygotowanych
do tworzenia wiedzy”13.
Konieczność reform w dziedzinie edukacji menedżerskiej, o których wielokrotnie pisałam14, wynika z potrzeb rynku pracy oraz z dokonujących się w Europie procesów integracyjnych. Polska otwierając się na Unię Europejską oraz
na świat, otwiera się również na konkurencję. Konieczne są więc reformy edukacyjne oparte na założeniach zorientowanych na przyszłość, gdyż od wiedzy,
umiejętności i kompetencji menedżerów zależy gospodarczy rozwój kraju.
Kształcenie menedżerów należy rozpatrywać przez pryzmat otoczenia, w jakim będą funkcjonować. W związku z dokonującymi się w nim fluktuacjami
kształcenie to, bez względu na to, jak doskonale zostanie zorganizowane, nie zabezpieczy ich skutecznego funkcjonowania w dłuższym okresie. Menedżerowie
zmuszeni będą permanentnie dokształcać się. Ich wykształcenie zdobyte w trakcie studiów musi być ciągle uzupełniane.
7
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Dylematy kształcenia menedżerów u progu XXI wieku, red. T. Borkowski, A. Marcinkowski,
A. Oherow-Urbaniec, Kraków 2001.
A.M. Kozińska, J. Dworzecki, Nowy profil menedżera – wyzwanie dla procesów edukacyjnych.
Zmiany na rynku edukacji ekonomicznej w Polsce w latach dziewięćdziesiątych, red. B. Minkiewicz, Warszawa 2001.
L. Włodarska-Zoła, Analiza podstawowych etapów...
Dylematy kształcenia...
Tamże.
J. Penc, Systemowe zarządzanie organizacją. Nowe zadania, funkcje i reguły gry, Szczytno
2007.
W. Walat, Podręcznik multimedialny na tle wyzwań stawianych przez społeczeństwo informacyjne, „Kształcenie Zawodowe: Pedagogika i Psychologia”, nr 6, red. T. Lewowicki i in., Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, Częstochowa – Kijów 2004, s. 334.
L. Włodarska-Zoła, Analiza podstawowych etapów...; tejże, Efekty modernizacji polskiego systemu kształcenia menedżerów, [w:] Гуманзація навчально-виховного процесу, науковометодичний збірник, випук XXXIX, міністерство освіти і науки України, Слов’янський
державний педагогічний університет, Слов’янськ 2008.
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Menedżer powinien być kompetentny w kwestii technicznego podsystemu
organizacji. Wiedza z dziedziny techniki oraz techniki komputerowej powinna
znaleźć się w programach kształcenia menedżerów. Ze względu na ogromny postęp techniczny oraz ciągle postępującą komputeryzację we wszystkich dziedzinach życia, zakres tej wiedzy będzie się rozszerzał, a na bazie wiedzy o kierunkach przemian zachodzących we współczesnym świecie menedżer powinien
projektować zmiany we własnym przedsiębiorstwie. Stwarza to zapotrzebowanie na ich nowe kwalifikacje.
Ponieważ kształcenie menedżerów odbywa się w warunkach gwałtownego
wzrostu podaży informacji, do programów kształcenia powinny być wprowadzane przedmioty związane z zarządzaniem informacjami. Pożądane jest opracowanie i wdrożenie do programów kształcenia menedżerów bloków przedmiotów, pomagających menedżerom lepiej przygotować się do wypełniania zadań,
które narzuciła rewolucja informatyczna. Współczesny menedżer powinien nie
tylko umieć posługiwać się raz stworzonym dla niego oprogramowaniem, ale
również współpracować z zewnętrznymi ekspertami dokonującymi modyfikacji
istniejącego w firmie systemu informacyjnego. Szybkość pozyskiwania i przetwarzania informacji determinuje pracę współczesnego menedżera. Menedżerowie powinni być przygotowani do wypełniania nowych zadań w zakresie planowania, organizowania i kontroli systemów informacyjnych w przedsiębiorstwie. Niezbędne jest więc zrozumienie przez menedżera istoty zadań analityka
systemowego oraz posiadanie podstawowych umiejętności w tym zakresie. Za
propagowaniem wiedzy z zakresu szeroko pojętego zarządzania informacją
przemawia fakt, że ośrodek władzy w przedsiębiorstwie przesuwa się w stronę
osób zatrudnionych w charakterze informatyków. Menedżer przyszłości musi
więc posiadać wiedzę z zakresu systemów komputerowych, sposobów wykorzystania, budowania, wdrażania i zarządzania technologiami informacyjnymi, tak,
by wspierały go w podejmowaniu decyzji.
Już dziś powszechne zastosowanie Internetu w zarządzaniu firmami stanowi
uzasadnienie postulatu wprowadzenia wiedzy z zakresu Internetu do programów
nauczania w dziedzinie zarządzania. Wiedza ta pozwoli na prawidłową ocenę
i kontrolę możliwości zastosowania wiadomości z zakresu nowych technologii
w praktyce zarządzania. Obecne wykorzystanie Internetu w logistyce i innych
działach przez wiele firm oraz przewidywany dalszy jego rozwój obliguje do
wprowadzenia do procesu nauczania menedżerów wiedzy o wirtualnych rynkach, zastosowaniach nowoczesnych technologii, itp. Wiedza z tego zakresu
powinna być wprowadzona od początku procesu kształcenia menedżerów. Powinna być ona kluczowa i kompleksowa, odnoszona do wszystkich elementów
nauki o zarządzaniu, wprowadzona obligatoryjnie i sukcesywnie na każdym etapie kształcenia.
Wiedza jest jednym z podstawowych czynników kształtujących wizerunek
menedżera. Główną jej funkcją w procesie kształcenia menedżerów winno być
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rozwijanie twórczych możliwości, dzięki którym będą zdolni do przetwarzania
tej wiedzy w procesie efektywnego rozwiązywania problemów. Menedżer poza
umiejętnością dokładnego stosowania nabytej wiedzy powinien więc wykazywać umiejętność jej twórczego przetwarzania, zdolność alternatywnego myślenia, zdolność do tworzenia innowacji itp. Kwalifikacje menedżera są więc zdeterminowane jego twórczym rozwojem, możliwościami oraz stopniem ich wykorzystania.
W efekcie kształcenia zawodowego na kierunku zarządzanie, kształcący się
powinni uzyskać potrzebną w zawodzie menedżera przydatność zawodową, czyli taką sprawność zawodową, która będzie adekwatna do wymagań stawianych
przez środowisko pracy. O tej sprawności decyduje sprawność psychiczna menedżera. Tak więc sprawność psychiczna i zależna od niej sprawność zawodowa
determinują przydatność zawodową. Ludzie o niskiej sprawności psychicznej
nie mają szans na skuteczne funkcjonowanie w zawodzie menedżera, gdyż nie
mają kompetencji natury psychologicznej, takich jak: dążenie do profesjonalizmu, umiejętność osiągania sukcesu, pomysłowość i kreatywność, umiejętność
kierowania zespołem oraz umiejętność zapobiegania konfliktom, a w razie wystąpienia konfliktów – umiejętność ich likwidowania.
Proces kształcenia zawodowego menedżerów powinien więc być tak zorganizowany, by jego uczestnicy uzyskali możliwie największą sprawność zawodową i psychiczną już w momencie ukończenia studiów. Oczywiście sprawności
te powinny być ustawicznie doskonalone w trakcie pracy, tak by zwiększała się
odpowiedniość między nimi a wymaganiami środowiska.
W przyszłości należy spodziewać się, że „będzie zwiększało się zapotrzebowanie na pracowników krytycznych, z wyobraźnią, bardziej zindywidualizowanych, o wysokim poziomie inteligencji, umiejących skutecznie przetwarzać
informacje, zdolnych do samodzielnej i odpowiedzialnej pracy, dającej możliwość wykorzystania wszystkich swoich atutów, chcących i umiejących podejmować samodzielne decyzje, poszukujących w pracy głębszego sensu oraz
otwartych na proces kształcenia”15 – ta prognoza odnosi się do ogółu pracowników, jednak sądzę, że szczególnie dotyczy menedżerów.
Edukacja zawodowa menedżerów powinna adekwatnie reagować na dokonujące się przeobrażenia cywilizacyjne i wywołane przez nie zmiany sytuacji na
rynku pracy, które stawiają nowe wymagania systemowi zarządzania, a więc
również menedżerom. Brak elastyczności systemu przygotowania zawodowego
menedżerów niewątpliwie hamuje rozwój gospodarczy i społeczny kraju.
Uczelnie kształcące menedżerów powinny tworzyć i rozwijać nowy model
menedżera, który bardziej koncentruje się na ludziach i kapitale wiedzy oraz
w szerszym zakresie uwzględnia aspekty międzynarodowe. Dziś nieaktualny już
15

J. Wilsz, Wymagania stawiane pracownikom w teraźniejszości i przyszłości ze względu na
zmiany w procesie pracy, [w:] Edukacja – Technika – Informatyka. Teoretyczne i praktyczne
problemy edukacji technicznej, t. 10, red. W. Walat, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2009, s. 83.
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jest model menedżera „inżyniera” sprawnie rozwiązującego zadanie dotyczące
optymalnego produkowania i dystrybuowania wyrobów i usług, w celu zwiększenia wartości dla akcjonariuszy. Taki wizerunek menedżera jest już anachroniczny, gdyż techniczna sprawność, racjonalizacja działalności pod kątem inżynierii wytwarzania i stosowania marketingu nie wystarczy, by sprostać unijnej
konkurencji i wyzwaniom przyszłości. Potrzebni są menedżerowie znający się
dobrze na organizacji pracy, kierowaniu ludźmi i zarządzaniu międzynarodowym, postępujący w sposób zgodny z przyjętym przez społeczeństwo systemem
wartości, którzy będą zdolni do tworzenia wizji i strategii rozwoju organizacji,
stymulowania efektywności gospodarczej i pobudzania współpracowników do
efektywnych i kreatywnych działań16.

Summary
Necessity of radical changes in management education
In the article implications on manager’s education resulting from civilization
changes were presented. Necessity of radical changes in the system of education
in the field of management was supported by many arguments including labor
market requirements and pending integration processes in Europe. Directions of
those changes were illustrated which can either be observed already or are expected to appear in future.

16

J. Penc, Nowe zarządzanie...

PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
Seria: Pedagogika

2011, z. XX

Agata WOŹNIAK-KRAKOWIAN
Dorota ORTENBURGER

Różnice w komunikowaniu
z perspektywy self-esteem
1. Podstawowe pojęcia
Zainteresowanie problematyką komunikacji nie maleje, na co wskazuje
wielka popularność interdyscyplinarnej literatury przedmiotu1. Fakt, że komunikacja jest tak silnie związana z self-esteem, powoduje, że nie słabnie popularność poradników dotyczących poprawy komunikacji – od uświadomienia sobie
swoich procesów komunikowania ocen samego siebie i innych (np. znowu coś
popsułem, albo poradzę sobie jak zwykle), do umiejętności mówienia własnym
głosem pomimo nacisków i presji (a co tym tam wiesz). Poradniki, które pomagają lepiej sobie radzić z własną komunikacją, dotykające głęboko problemu już
od poziomu samoszacunku i poczucia własnej wartości, stają się niezbędnym
źródłem informacji dla studentów nauk społecznych, dla terapeutów, doradców,
pracowników służb społecznych oraz wszystkich zawodów wymagających kontaktu z innymi ludźmi.
Przemiany kulturowe oraz gospodarcze w latach 90. minionego stulecia
wywołały dyskusje wokół znaczenia komunikacji interpersonalnej i pełniącej
w niej roli afektu i poznania, czego skutkiem były liczne badania, pozwalające
odnaleźć równowagę między sferą emocjonalną i poznawczą2. Okres ten przyniósł najwięcej zmian w rozumieniu procesów komunikowania. Wśród wielu
1

2

S. Konrad, C. Hendl, Inteligencja emocjonalna: podręcznik z zestawem ćwiczeń, Katowice
2000; D. Goleman, Inteligencja emocjonalna, Poznań 1997; tegoż, Inteligencja emocjonalna
w praktyce, Poznań 1999; Z. Necki, Komunikacja międzyludzka, Kraków 1996; L. Grzesiuk, Studia nad komunikacją interpersonalną, Warszawa 1994; Psychoterapia. Problemy pacjentów.
Podręcznik akademicki, t. 5, red. L. Grzesiuk, H. Suszek, Warszawa 2011, s. 203–230.
Por. Z. Nęcki, Komunikacja międzyludzka.
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elementów komunikowania się coraz większe znaczenie zaczęto przypisywać
metapoznaniu i metakomunikacji, które okazują się ścisłe związane z konstruktem określonym jako self-esteem.
Najistotniejszym wnioskiem było to, że self-esteem tłumaczy fakt różnic indywidualnych i używamy tego konstruktu myślowego, aby opisać istnienie
związku pomiędzy szacunkiem do samego siebie a możliwościami wysławiania
się i ogólnie funkcjonowania w życiu społecznym, wśród ludzi. Znaczenie tego
konstruktu staje się coraz bardziej oczywiste, gdyż niemal każdego dnia słyszymy informacje o powiększającym się braku kultury, życzliwości, wzrastającym
poczuciu niepewności, o niepohamowanej złości, którą ludzie rozładowują w niekontrolowany sposób, a potem tego żałują. W wielu różnorodnych sytuacjach –
także zawodowych – emocje wymykają się ludziom spod kontroli3. Coraz częściej ludzie mają trudności z rozumieniem swoich uczuć i nazywaniem ich. Brak
umiejętności wczucia się w sytuacje innych i współczucia zakreśla coraz szerszy
krąg przemocy, z którego niełatwo się wydostać. Na każdym kroku widać rosnący indywidualizm, dążenie do niezależności, rywalizację w szkołach, na uczelniach. Aby stawić temu opór, niezbędna jest współpraca, a nie rozpychanie się
łokciami4.
Ogólnokrajowa ankieta przeprowadzona wśród pracodawców pokazała, iż
umiejętności techniczne mają dla nich wagę o wiele mniejszą aniżeli zdolność
uczenia się w nowym miejscu pracy oraz to, co jest związane z komunikacją.
Spośród umiejętności, na których najbardziej zależało pracodawcom, wymienili
umiejętność komunikacji i postępowania w kontaktach międzyludzkich. W badaniu tym pracodawcy wskazali:
— umiejętność słuchania i werbalnego porozumiewania się;
— zdolność do przystosowania się i twórcze reakcje na niepowodzenia i przeszkody;
— umiejętność panowania nad sobą, wiarę w siebie, motywacje do działań
prowadzących do osiągnięcia założonych celów, pragnienie rozwijania własnej kariery i dumę z osiągnięć;
— skuteczność grupową i interpersonalną, umiejętność współdziałania i prowadzenia pracy zbiorowej, umiejętność polubownego rozstrzygania sporów;
— skuteczne działanie w ramach organizacji, chęć wniesienia wkładu w jej dorobek, potencjalne zdolności przywódcze5.
Zdaniem D. Golemana, rozwiązaniem istniejących wskaźników zapaści
emocjonalnej jest nadanie większej wagi emocjom i umiejętnościom społecznym, na których czele plasuje się komunikacja oparta na szacunku do siebie
i innych. Badacze z zakresu różnych dyscyplin, między innymi filozofii i psychologii, w tym M. Buber, J. Stewart, V. Satir, stwierdzają występowanie bez3
4
5

Por. D. Goleman, Inteligencja emocjonalna.
Por. S. Konrad, C. Hendl, dz. cyt.
Por. D. Goleman, Inteligencja emocjonalna w praktyce, s. 29.
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pośrednich związków pomiędzy komunikacją a poczuciem własnej wartości.
Istotną rolę pełni wiara we własną skuteczność i szacunek dla samego siebie.
Oznacza to, z jednej strony, zaufanie do własnego sposobu poznawania otaczającego świata, umiejętność myślenia, uczenia się, podejmowania decyzji, wiarę
we własne siły i możliwości polegania na sobie w momentach najtrudniejszych
wyzwań. Z drugiej strony to ochrona własnych wartości, potwierdzenie własnego prawa do życia i szczęścia, poczucie pewności w obronie własnych sądów
i potrzeb. Szacunek do siebie jest w tym rozumieniu funkcją przekonań dotyczących własnej wartości.
Zasadniczym elementem self-esteem jest obraz samego siebie, który wpływa
bezpośrednio na aktywność komunikacyjną ludzi, stąd obserwowane są między
innymi następujące zależności:
— osoby o dobrze rozbudowanym i zorganizowanym obrazie siebie lepiej dopasowują wypowiedzi do swego audytorium, zarówno pod względem formy,
jak i treści.
— zaufanie do siebie, adekwatny poziom pewności siebie poprawia komunikowanie się dzięki zmniejszeniu lęku przed autoekspresją.
Konstrukt ten zwiększa umiejętności kontrolowania zachowań innych osób
i ułatwia uzyskanie wysokiego stopnia zgodności we współdziałaniu. Zaufanie
do siebie zwiększa ponadto jakość odbioru informacji i przekazów, umożliwia
lepsze pełnienie roli słuchacza6.
Obydwa składniki self-esteem, czyli wiara we własną skuteczność i szacunek dla siebie samego, są oczywiście elementami, które w codziennym życiu
przenikają się i wzajemnie na siebie wpływają, a ich przejawy często obserwujemy w tym, jak przeżywany jest kontakt z drugim człowiekiem na płaszczyźnie
komunikacji.
W literaturze spotykamy różne określenia bezpośrednio dotyczące pojęcia
self-esteem, np. po prostu „poczucie własnej godności”. Jeżeli jednak spojrzymy
na to sformułowanie od strony psychologii, to określamy je jako „poczucie osobistego szacunku i wiary w skuteczność i wartość ludzkich poczynań”7. Konstrukt ten obejmuje poczucie pewności, że potrafimy myśleć, umiejętnie stawiamy czoło podstawowym wyzwaniom życiowym, żyjemy w przekonaniu, że
mamy prawo do szczęścia i powodzenia, pewność, że jesteśmy wartościowi i zasługujemy na zaspokojenie swoich potrzeb, pragnień, radość z osiąganych wyników8.
Trafnie ujmuje te zależności M. Buber: „w porozumiewaniu się sami siebie
rozpoznajemy i określamy właśnie w relacji z drugim «Ty». W kontakcie z drugą osobą – istota ludzka potwierdza nie tylko swą obecność, ale i tożsamość […]
właśnie w kontekście wzajemnej wymiany wypowiedzi podmiot dyskursu może
6
7
8

Z. Nęcki, Komunikacja międzyludzka, s. 47.
L. Niebrzydowski, Psychologia ludzkich potrzeb, aspiracji i możliwości, Łódź 1999, s. 289.
Tamże, s. 290–291.
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rozpoznać i określić samego siebie”9. Nieco odmiennie wyraża tę piękną myśl
J. Stewart: „im dłużej badam komunikację interpersonalną i nauczam jej zasad,
tym bardziej zadziwia mnie, jak bardzo to, jakim jestem obecnie, jest funkcją
związków, jakich doświadczałem [...]. Jednocześnie czuję pewien trwały choć
nie niezmienny rdzeń, na który składają się wartości, przekonania, wady i zalety
decydujące o tym, kim jestem”10. Korespondujące z przedstawionymi – idee
obecne są w koncepcjach rodzimych badaczy komunikacji uwzględniających rolę porozumiewania się w kształtowaniu swojej tożsamości oraz stosunków interpersonalnych11. Klucz do zrozumienia, dlaczego odczucia wiążące się z porozumiewaniem i to w różnych kontekstach, nie tylko służbowych czy szkolnych
(ogólnie: zadaniowych), tkwi w emocjonalnym zabarwieniu i poziomie relacyjnym komunikatów współtworzących tzw. metakomunikaty.
Metakomunikat jest znaczeniem, którego nie wyrażono głośno – a przynajmniej nie w tylu słowach – lecz które i tak rozumiemy na podstawie kontekstu, sposobu wyrażenia myśli itp. „Z metakomunikatami trudno sobie radzić,
gdyż nie kryją się bezpośrednio w słowach. Często są one źródłem zarówno
komfortu, jak i bólu. Można stwierdzić, że komunikat to znaczenie słowa, a metakomunikat to znaczenie wewnętrzne, na które reagujemy najsilniej, gdyż wyzwala w nas emocje”12.
W świetle literatury przedmiotu osoby, których poczucie wartości jest zaniżone, częściej doświadczają zakłopotania w rutynowych sytuacjach społecznych.
Dotyczy to osób w różnym wieku i wiąże się z występowaniem negatywnych
odczuć w zróżnicowanych kontekstach społecznych. Badacze wskazują, że
ujawnianie swoich właściwości przybiera postać różnic, między innymi takich,
że odmiennie przeżywają komunikowanie z innymi ludźmi głównie te osoby,
które wypowiadają się w sposób zdający się wskazywać, że nie zależy im na
tym, jak inni ludzie odbierają ich jako nadawców13. Reprezentatywnym dla takiego stanowiska jest wyrażany pogląd, że świadomość tego, iż jest się ocenianym, nie robi dużego wrażenia. Jest to odmienne od uznawania, że zbyt jest się
przejętym tym, co inni sądzą na nasz temat.
Do szczególnie trudnych zaliczana jest sytuacja, w której osoba z zaniżoną
samooceną znajduje się w centrum uwagi lub kiedy rozmawia z mentorem, np.

9
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P. Ricoeur, Filozofia osoby, Kraków 1992, s. 38.
Mosty zamiast murów w komunikowaniu się między ludźmi, red. J. Stewart, Warszawa 2000,
s. 2–5; D. Tannen, To nie tak! Jak styl konwersacyjny kształtuje relacje z innymi, Poznań 2002.
Por. J. Bobryk, Jak tworzyć, rozmawiając, Warszawa 1999; L. Grzesiuk, Studia nad komunikacją…; Z. Nęcki, Komunikacja międzyludzka; S. Podobiński, Milczenie jako mówienie w różnych sytuacjach życiowych, „Prace Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie.
Seria: Psychologia”, z. 4, red. R. Derbis, Wyd. WSP, Częstochowa 1995.
D. Tannen, Mówię to, bo cię kocham. Jak to się dzieje, że rozmawiając, możemy wzmocnić lub
zniszczyć nasze więzy, Poznań 2001, s. 36.
Tamże.
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z nauczycielem lub przełożonym14. Martwienie się tym, co ludzie sobie o danej
osobie pomyślą, nawet kiedy wiadomo, że nie ma to żadnego przełożenia, jest
tylko jednym z przejawów obniżonego poczucia wartości manifestującego się
w sferze komunikacji. Bardzo duża ostrożność w prezentowaniu siebie wiązana
jest przez badaczy komunikacji z obserwacją, że osoby takie, nie chcąc nic utracić ze swej wartości, mocno kontrolują się, aby nie podchodzić w sposób agresywny do komunikacji interpersonalnych, unikają sytuacji, które mogą rozstrzygnąć sprawę na ich niekorzyść, szukają okrężnych dróg do utrzymania poczucia
swej wartości. Stanowi to przeciwieństwo sytuacji, gdy stykamy się z takim modelem komunikacji (przypisywanym wybujałemu self-esteem), w którym danego człowieka nie obchodzi, co ludzie o nim myślą, zwłaszcza jeśli wie, że źle
o nim myślą. W modelu mieszanym, częściowo odmiennym od obu powyżej wskazanych, dominuje obawa, że inni ludzie zauważą posiadane przez jednostkę wady.
Wśród przejawów komunikowania, którymi manifestuje się bierne radzenie
sobie z doświadczanymi sytuacjami, jest rezygnacja komunikacyjna. Polega na
odczuciu, że pomimo chęci dokonania pewnych zmian trzeba zaakceptować niechciany stan rzeczy. Akceptacja ta bierze się z uczucia bezradności, niespełnienia pewnych standardów, jest więc czasową wymuszoną i pozorną zgodą, co
w konsekwencji przynosi poczucie straty15.
Wyróżniono główne wymiary, w których realizuje się poczucie własnej wartości, przywodzące na myśl koncepcję H.J. Hermansa wskazującego w opracowaniu Self jako złożony system wartościowania na istnienie w człowieku dwóch
tendencji mających zasadnicze znaczenie, z których pierwszą jest dążenie do
umocnienia siebie samego, a drugą dążenie do kontaktu z innym człowiekiem.
Oba te dążenia wiążą się niewątpliwie z poczuciem tożsamości. Na poczucie
tożsamości osobistej składa się nie tylko określenie, kim aktualnie jestem, ale też
przekonania i pragnienia co do tego, kim chciałbym być, jaki powinienem być
i kim mogę się stać. Obejmuje zatem obok „ja-realnego” „ja idealne”, „ja powinnościowe” i „ja możliwe”16. W tym rozumieniu „ludzie, którzy mają zbyt niskie wyobrażenie o sobie, zwykle czują się nadto bezsilni, aby zmienić swoje
życie. Natomiast pozytywny stosunek do siebie powoduje, że gotowi są wziąć na
siebie odpowiedzialność za własne życie. Postrzegają siebie jako podmioty,
a nie przedmioty, jako aktorów, a nie bierną publiczność, przed którą się gra”17.
Na nasz obraz siebie składa się nasza tożsamość – obraz siebie, jaki posiadamy –
oraz nasza samoocena – czyli jakie uczucia obraz ten w nas budzi. Zdaniem
E. Griffina pozytywne poczucie własnej wartości jest ścianą, o którą możemy się
oprzeć. Została ona wzniesiona z czterech bloków: poczucia moralnej wartości,
poczucia kompetencji, poczucia samodeterminacji i poczucia jedności. „Im
14
15
16
17

Mosty zamiast murów w komunikowaniu się między ludźmi.
Por. H.N. Wright, Sztuka porozumiewania się, Warszawa 1994.
P. Oleś, Psychologia przełomu życia, Lublin 2000, s. 223.
E. Griffin, Podstawy komunikacji społecznej, Gdańsk 1994, s. 41.
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większe bloki, tym wyższe i bardziej solidne jest nasze oparcie – albo mówiąc
bez ogródek, tym bardziej siebie lubimy”18.
W świetle powyżej przedstawionych argumentów nie będzie błędem twierdzenie, że self-esteem jest wyrazem i rezultatem zmagań jednostki z życiem.
Świadczyć to może o tym, że jest ono potrzebne do rozwoju i daje nam szansę
przetrwania w niesprzyjających warunkach społecznych. Jego poziom ma znaczący wpływ na wszystkie obszary życia, a więc pracę, relacje z ludźmi, na to,
co możemy osiągnąć, jak odnosimy się do bliskich, czy jesteśmy szczęśliwi. Jest
to istotne dla poczucia, czy dana osoba ma wpływ na swoje życie, na łatwość
asertywnego zachowania się oraz akceptowania asertywności innych; umiejętność zachowania harmonii godności w obliczu stresu. Zdrowy poziom self-esteem wiąże się z: racjonalizmem, realizmem, intuicją, twórczością, niezależnością, elastycznością, zdolnością do radzenia sobie ze zmianą, chęcią przyznawania się do błędów i korygowania ich, życzliwością, gotowością do współpracy19. Lepiej radzimy sobie z problemami i więcej mamy energii, by podnieść się
z upadku; jesteśmy bardziej ambitni zawodowo i w sensie doznań intelektualnych, i twórczych; mamy większą potrzebę pokazania swego wewnętrznego bogactwa; lepiej jesteśmy przygotowani do tworzenia zdrowych związków; jesteśmy bardziej uczciwi i pełni dobrej woli i szacunku do innych ludzi20.
Na właściwości komunikowania się i emocje w związku z nim doznawane
wpływa wiele czynników mających odmienne pochodzenie i niezwykle zróżnicowany charakter. Wiążą się między innymi z wychowaniem, które prowadzone
przez rodziców z optymalnym poczuciem osobistego szacunku i wiary w swe
realne możliwości może być fundamentem jego zdrowego poziomu21. Rodzina
określa więc przestrzeń, w której tworzy się i ujawnia komunikacja wraz z jej
klimatem. Wszechobecna, ale zróżnicowana tak jak zachodzące w rodzinie interakcje. Badania potwierdzają22, że szczególna rola komunikacji przypada na
okres, gdy dzieci wchodzą w wiek adolescencji. Stanowi ona wówczas jeden
z najistotniejszych czynników rozwojowych, kształtujących poczucie własnej
tożsamości, zaufanie i szacunek do siebie. Charakter interakcji między rodzicami a dziećmi w wieku dorastania jest z jednej strony czynnikiem wpływającym
na przebieg procesów adolescencji, z drugiej zaś stanowi probierz klimatu emocjonalnego i więzi rodzinnej. Niewątpliwie komunikowanie jest również potencjalnie polem, na którym mogą ujawniać się i występować konflikty23. Podkreśla
się, że skuteczne rodzicielstwo polega na okazywaniu szacunku swojemu dziec18
19
20
21
22
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Tamże, s. 42.
Tamże, s. 62–65.
Tamże, s. 24–25.
Por. L. Niebrzydowski, Psychologia ludzkich potrzeb, aspiracji i możliwości.
Por. H.J. Hermans, Self jako zorganizowany system wartościowania, [w:] Wykłady w psychologii KUL, t. 5, red. A. Januszewski, Z. Uchnast, T. Witkowski, Lublin 1991.
M. McKay, M. Davis, P. Fanning, Sztuka skutecznego porozumiewania się, Gdańsk 2001.
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ku, a brak aprobaty dla jego zachowań nie może powodować negowania jego
podstawowej wartości jako osoby ludzkiej. Wiąże się to z regulowaniem równowagi między tendencjami do wzmacniania wzajemnych związków a dążeniami do zaznaczania własnej odrębności24.
Rodzice i środowisko rodzinne mają ogromny wpływ na rozwój dzieci i na
ich przyszłe życie, zarówno w sferze osobistej, jak i zawodowej. Środowisko rodzinne stanowi dla dzieci, a szczególnie dla dorastających młodych ludzi, pewien układ odniesienia w zakresie osiągniętego poziomu wykształcenia, dochodów i stylu życia, formułowanych wzorców postępowania, w tym wzorców karier25.
Osoby o niskim self-esteem są bardzo ostrożne w prezentowaniu siebie,
gdyż nie chcą nic utracić ze swej wartości, mocno kontrolują się, aby nie podchodzić w sposób agresywny do komunikacji interpersonalnych, unikają sytuacji, które mogą rozstrzygnąć sprawę na ich niekorzyść, szukają okrężnych dróg
do utrzymania poczucia swej wartości, np. twierdzą, że grupa, do której należą,
jest lepsza od innych, lub umniejszają znaczenie innych osób, aby tak naprawdę
nie mówić o sobie, stają się wstydliwe i małomówne w obawie o społeczne odrzucenie26.
Badacze komunikacji będący zarazem terapeutami podkreślają, że znaczna
część cierpień i problemów ma związek z poczuciem wartości. W konstrukcie
tym wielka rola przypada szacunkowi do samego siebie, którego korzenie sięgają głęboko w przeszłość człowieka i obejmują wczesnodziecięce doświadczenia
komunikacji w rodzinie. „W momencie przyjścia człowieka na świat komunikacja staje się jedynym i najważniejszym czynnikiem, który określa, jakiego rodzaju relacje nawiąże on z innymi i co przeżyje w swoim otoczeniu. Jak da sobie
radę ze swoim życiem, jak zbuduje pełne zaufania relacje, na ile będzie produktywny, jak odnajdzie swój sens, jak zwiąże się ze swoim osobistym bogiem –
wszystko to zależy od jego umiejętności komunikacyjnych”27. W odpowiedzi na
pytanie, jak jednak dochodzi do tego, że ludzie tworzą negatywne wyobrażenia
o sobie, Satir wskazywała, że obserwacje wciąż naprowadzają na wzorce komunikacyjne powielane w rodzinach28. Poczucie własnej wartości wydawało się
efektem sposobu, w jaki rodzice traktowali dziecko przez pierwsze pięć do sześciu lat. Słowami autorki: „Z mojego punktu widzenia komunikacja jest olbrzymim parasolem, który wszystko obejmuje, ma wpływ na wszystko, co dokonuje
się w istocie ludzkiej”29. Istnieją rezultaty badań, które pokazują, że określone
doświadczenia z zakresu komunikacji w pewnych fazach ontogenezy kształtują
24
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A. Woźniak-Krakowian, D. Ortenburger, Poczucie alienacji młodzieży i jej konsekwencje, „Tolerancja. Studia i Szkice”, t. 10, red. A. Rosół, M.S. Szczepański, Częstochowa 2003, s. 273–283.
G. Wieczorek, Rodzice a wybór zawodu, „Problemy Profesjologii” 2009, nr 2, s. 109.
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ich ogólny wzorzec w późniejszych latach. Przypada to między innymi na okres,
gdy dzieci wchodzą w wiek adolescencji. Komunikacja stanowi wówczas jeden
z najistotniejszych czynników rozwojowych, kształtujących poczucie własnej
tożsamości, zaufanie i szacunek do siebie, które wtórnie zaowocują kolorytem
emocjonalnym komunikacji w dalszych kontaktach. McKay, Davis, Fanning
podkreślają, że skuteczne rodzicielstwo polega na okazywaniu szacunku swojemu dziecku, a brak aprobaty dla jego zachowań nie może powodować negowania jego podstawowej wartości jako osoby ludzkiej. Wśród następstw wymienia
się skłonność do ujawniania się reakcji lękowych w relacjach społecznych
i w różnych sytuacjach społecznych30.
Wielu badaczy zgadza się z hipotezą, że wzorce wzmacniane i stosowane
przez rodziców mogą być najważniejszym powodem trudności w porozumiewaniu się. Dzieci karane za komunikowanie się najprawdopodobniej rozwiną w sobie negatywne reakcje na sam proces porozumiewania, natomiast dzieci nagradzane będą podchodzić do komunikacji z poczuciem pewności siebie, a przynajmniej bez nadmiernego lęku31.

2. Lęk w komunikowaniu interpersonalnym – wybrane aspekty
W świetle powiązań pomiędzy poczuciem wartości a aktywnością we wchodzeniu w relacje międzyludzkie i nieodłącznymi z tym emocjami wyraźniejsza
staje się rola lęku w komunikowaniu interpersonalnym. Często lęk w porozumiewaniu międzyludzkim przybiera postać lęku komunikacyjnego. W licznych
badaniach wskazuje się na zależności pomiędzy lękiem przed komunikowaniem
się a poczuciem własnej wartości i godności32. Ludzie odczuwający lęk często
zacinają się, jąkają, nie mogą znaleźć słowa, powtarzają wyrazy, częściej robią
przerwy w wypowiedziach własnych i w ogóle gorzej sobie radzą z komunikowaniem się z innymi. Tego typu zaburzenia płynności mowy mają tło społeczne.
Czynniki takie, jak: liczna publiczność, obecność znaczących (ważnych) osób
i nieprzychylna reakcja słuchaczy mogą nasilać te nieprawidłowości komunikacyjno-artykulacyjne.
W literaturze poświęconej związkom pomiędzy negatywnymi odczuciami,
takimi jak lęk w porozumiewaniu, podkreśla się, iż jest to efekt stosunku człowieka do człowieka, który bezpośrednio uzewnętrznia się w ich wzajemnej komunikacji33. Dowodem na to są badania służące rozwiązywaniu problemów
międzyludzkich za pomocą porównywania reprezentacji psychicznych różnych
sytuacji problemowych z komunikacją interpersonalną. Typologia problemów
30
31
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interpersonalnych opiera się tu często na dystynktywnych relacjach między percepcją a komunikacją34. Komunikacji między ludźmi towarzyszą różne odczucia
osób komunikujących się. Funkcjonowanie w życiu społecznym, uczestnictwo
w różnych interakcjach komunikacyjnych stworzyło ludziom warunki do wyuczenia się reagowania lękiem. W tym ontogenetycznym uczeniu się udział biorą zarówno bezradność oraz wyuczone negatywne oczekiwania prowadzące do
osobliwego zachowania towarzyszącego ludzkiej komunikacji. Jest nim lęk,
zwany lękiem komunikacyjnym.
Wiele badań nad społecznymi podstawami lęku koncentruje się na tych jednostkach, które dręczy najsilniejszy lęk, kiedy przemawiają lub znajdują się
w sytuacji silnej ekspozycji społecznej35. Według niektórych autorów największym autorytetem w dziedzinie badań nad zaburzeniami komunikowania się jest
J. McCroskey, który nie tylko przyczynił się do lepszego zrozumienia obaw, jakie dręczą ludzi w zakresie komunikacji, ale także rozwinął kilka szeroko stosowanych aktualnie metod pomiaru lęku w komunikacji i pokrewnych mu
cech36. Wyróżnił on różne jego typy, w tym cechopodobny typ lęku w komunikacji, typ lęku oparty o kontekst taki, w którym przeważa względnie stała orientacja w kierunku komunikowania się z daną osobą lub grupą ludzi (ewentualnie
typem osoby lub grupy osób). Ostatnim z wyróżnionych typów jest lęk określony jako sytuacyjny oraz oparty o odbiorcę komunikatów. W badaniach lęku komunikacyjnego wyróżnia się tym samym cztery jego typy:
— cechopodobny – względnie stała orientacja osobowościowa w kierunku danego sposobu komunikowania się, w poprzek szerokości zmiennej kontekstów;
— oparty o kontekst – względnie stała orientacja osobowościowa w kierunku
komunikowania się przy danym typie kontekstu; rodzaje kontekstu: publiczny, spotkanie w większej grupie, mała grupa, diada;
— oparty o odbiorcę – względnie stała orientacja w kierunku komunikowania
się z daną osobą lub grupą ludzi, ewentualnie typem osoby lub grupy osób;
rodzaje odbiorcy: obcy, znajomy, przyjaciel;
— sytuacyjny – przejściowa orientacja w kierunku komunikacji z daną osobą
lub grupą ludzi37.
Powstaje zatem pytanie – czy są możliwe są zasadnicze zmiany negatywnych, utrudniających komunikację wzorców komunikacyjnych? I jaką rolę pełnią zmiany w zakresie poczucia własnej wartości i szacunku do siebie? Zgodnie
z koncepcjami opartymi na teorii uczenia się istnieje realna możliwość zmiany
przez nowe doświadczenia, w których wzrasta pozytywna ocena własnej oso34
35

36
37

Por. E. Griffin, dz. cyt.
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by38. Jeżeli obserwowalne wzorce komunikacyjne zostały w dzieciństwie wyuczone, to istnieje możliwość ich modyfikacji w kolejnych fazach ontogenezy.
Badacze wskazują na różnice w komunikowaniu się ze względu na self-esteem
oraz możliwości podniesienia umiejętności komunikowania się. Z. Nęcki, podobnie jak V. Satir, podkreśla rolę, jaką pełni poczucie własnej wartości dla komunikowania się z innymi ludźmi39. Podkreślają oni, że jedną z dróg uczenia się
jest odbycie odpowiedniej psychoterapii40, ale może ono także być jego przedmiotem. Do uzyskania zgodności pomiędzy oczekiwaniami społecznymi a zachowaniami indywidualnymi przyczynia się sprawny aparat samokontroli, na
który składają się: autoidentyfikatory zawierające informacje o tym, kim jestem
w sieci społecznej, autoewaluacje zawierające oceny samego siebie pod względem przypisywanych sobie cech41.
Wskazywanych jest wiele argumentów przemawiających za tym, że nie są
niemożliwe nawet i zasadnicze zmiany. Inaczej niż w psychoanalizie, w myśleniu opartym na teorii uczenia się dopuszcza się możliwość zmiany wczesnych
form przez nowe doświadczenia42. Konsekwencją przyjęcia takiej koncepcji
otwartości na zmiany jest stanowisko prezentowane przez V. Satir, że jeżeli obserwowalne wzorce komunikacyjne zostały w dzieciństwie wyuczone, to istnieje
możliwość ich modyfikacji w kolejnych fazach ontogenezy. Istnieje wiele badań, w których wykazano pozytywne efekty różnych szkoleń komunikacyjnych,
w których uwzględniany jest aspekt poczucia własnej wartości, samoszacunku
rozumiany jako self-esteem43.
W opisywanym przez M. Argyle’a modelu umiejętności społecznych – dokonywanie oceny umiejętności komunikowania się stanowi element diagnozowania rozmiaru społecznego niedostosowania. Stąd część diagnozy związanej
z Treningiem Umiejętności Społecznych (TUS) opiera się właśnie na pomiarze
umiejętności komunikowania się z innymi ludźmi. Doskonalenie tych czynności
stanowi istotny element programu podnoszenia umiejętności społecznych.
U podstaw takiego programu odnajdujemy więc założenie o „wytrenowalności”
umiejętności składających się na to – czy też wprost – będących umiejętnością
porozumiewania się44.
38
39
40

41
42
43

44

W. Walker, Przygoda z komunikacją, s. 143.
Por. Z. Nęcki, Komunikacja międzyludzka.
Por. L. Grzesiuk, E. Trzebińska, Jak ludzie porozumiewają się?, Warszawa 1978; L. Grzesiuk,
Style komunikacji interpersonalnej, Warszawa 1979; tejże, Studia nad komunikacją interpersonalną, Warszawa 1994.
Z. Nęcki, Komunikacja międzyludzka…
W. Walker Przygoda z komunikacją, s. 143.
Por. L. Górniak, D. Ortenburger, Komunikacyjny aspekt genezy agresji w kontekście sytuacyjnym. Hipoteza frustratorów komunikacyjnych, „Prace Naukowe. WSP Częstochowa”, red.
B. Jakubowska, J. Jakubowski, A. Żypacewicz, H. Rylke, Ja i inni, Warszawa 1987.
Por. M. Argyle, Nowe ustalenia w treningu umiejętności społecznych, [w:] Reguły życia społecznego. Oksfordzka psychologia społeczna, red. W. Domachowski, M. Argyle, Warszawa 1994.
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Zakończenie
Refleksję nad przeżywaniem komunikowania się w powiązaniu z szacunkiem do siebie można pogłębić, przypominając powtórnie o wspólnej płaszczyźnie w myśli V. Satir z koncepcją deuteroedukacji G. Batesona, zgodnie z którą
na podstawie konkretnych wczesnych doświadczeń interakcyjnych tworzą się
specyficzne filtry postrzegania i nawyki pojęciowe, wpływające na kolejne doświadczenia życiowe. W świetle literatury przedmiotu mogą one obejmować
także same właściwości osoby przejawiane w procesach komunikacji interpersonalnej. Pragnienia i możliwości, wzajemna ich relacja oraz indywidualnie dokonywane wartościowanie mają znaczenie regulacyjne również w odniesieniu
do tego, jak człowiek radzi sobie w komunikacji międzyludzkiej, choć o proste
przełożenia może tu być trudno z uwagi na wpływ wielu innych czynników. Są
one przedmiotem licznych badań w rodzimej literaturze45.
Wiele właściwości ma swe korzenie w dzieciństwie, część ma charakter
trwały, zmienny jedynie w niewielkim stopniu (może mieć status zbliżony do
cech osobowości). Byłby to między innymi styl komunikacyjny oraz receptywność interpersonalna rozumiana jako wrażliwość na sygnały przekazywane przez
innych46. Drugi rodzaj indywidualnych cech konwersacyjnych jest zmienny, zależny od sytuacji aktualnej, od osoby partnera, tematu rozmowy, motywacji
tkwiących u jej podstaw. Konieczne wydaje się więc nie tylko poznanie bieżącego stanu emocjonalnego, ale i typu kontekstu, w którym odbywa się komunikowanie. Uwidacznia to niewątpliwie wiele trudnych kwestii w obszarze wiedzy
dotyczącej komunikowania interpersonalnego, w którym istotną rolę pełni selfesteem, które jako niezwykle ważny aspekt osobowości silnie wpływa na różnice interpersonalne w komunikacji w świecie kontaktów społecznych.

45

46

Por. L. Grzesiuk, Studia nad komunikacją interpersonalną; L. Górniak, Kontekstowe uwarunkowania zachowań komunikacyjnych w triadach (mps niepublikowanej rozprawy doktorskiej),
UJ, Kraków 1995; D. Ortenburger, W kierunku badań nad sprawnością komunikacyjną, Częstochowa 2002; tejże, W poszukiwaniu związków funkcyjnych na przykładzie badań nad komunikacją, Częstochowa 2003.
Por. Z. Nęcki,, Komunikacja międzyludzka; D. Tannen, To nie tak!…
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Summary
The differences in communication from perspective of self-esteem
The paper is devoted to the problems of interpersonal communication. It focuses particularly on communication efficiency. The significant aspect (element)
of self-esteem is image of self (oneself) and respect for self. The two components of self-esteem, that is belief in own efficacy and respect for self are elements which in everyday life pervade and affect each other.
Negotiation training or any other form of communication workshop changes
at least some of the planes of communication: E.g. the change of the ability of
organizing the process of communication itself, identifying the character of conversation, metacommunication (to communicate about your communication to
help overcome barriers or resolve a problem) etc.
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Ryzykanci – bohaterowie czy ofiary?
Kulturowe uwarunkowania ryzykownej jazdy
młodych mężczyzn
Mężczyźni, zwłaszcza młodzi, stanowią najbardziej problematyczną grupę
kierowców, ze względu na ich udział w wypadkach, także śmiertelnych, praktycznie na całym świecie. Koszty ekonomiczne, zdrowotne i społeczne z tym
związane skłaniają badaczy różnych specjalności, w tym psychologów i pedagogów, do poznania przyczyn tego zjawiska i tworzenia programów prewencyjnych zwiększających bezpieczeństwo w ruchu drogowym i minimalizujących
liczbę wypadków drogowych i ich ofiar. Celem niniejszego artykułu jest próba
odpowiedzi na pytanie – czy niebezpieczne zachowania mężczyzn-kierowców
mogą być efektem wychowania i narzuconych przez kulturę standardów „męskości” nakazujących mężczyznom podejmowanie ryzyka i brawurę nawet za
cenę własnego życia?

1. Wiek i płeć kierowców a wypadki drogowe
Dane statystyczne z różnych krajów potwierdzają, że wiek i płeć są głównymi wyznacznikami udziału kierowców w wypadkach drogowych. Wyniki zamieszczone w raporcie Young Drivers: The Road to Safety1 analizującym problem wypadków drogowych powodowanych przez młodych kierowców w różnych krajach OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) wskazują, iż młodzi kierowcy w wieku 16–24 lat2 nieproporcjonalnie często są uczest1

2

Young Drivers: The Road to Safety. Młodzi kierowcy: droga do bezpieczeństwa, http://www.
internationaltransportforum.org/jtrc/safety/YDsummarypl.pdf, stan z 10.08.2011.
Wiek, w którym można uzyskać prawo jazdy, różni się w zależności od kraju.
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drogowych”5. Z danych Komendy Głównej Policji6 wynika, iż głównymi przyczynami wypadków w Polsce w 2010 r. były: niedostosowanie prędkości do warunków ruchu, nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu, nieprawidłowe wyprzedzanie i niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami. W grupie kierowców najmłodszych (18–24 lat) aż w 43% przypadków przyczyną wypadku
było niedostosowanie prędkości do warunków na drodze. Stanowili oni także około
30% kierowców, którzy spowodowali wypadek, będąc pod wpływem alkoholu.
Jako najczęstszy czynnik prowadzący do wypadków wśród młodych kierowców wymienia się niewystarczające umiejętności kierowania pojazdem i brak doświadczenia oraz młodzieżowy styl jazdy7. Młodzi kierowcy w naturalny sposób
nie posiadają doświadczenia w obsłudze pojazdu i poruszaniu się w ruchu drogowym. Prowadzenie samochodu i sprawne poruszanie się w ruchu drogowym
wymagają opanowania szeregu czynności motorycznych, poznawczych i decyzyjnych (np. zmiana biegów, spoglądanie w lusterka, ocena aktualnej sytuacji na
drodze, planowanie adekwatnej reakcji). Wiele z tych czynności ulega automatyzacji wraz z nabieraniem wprawy, początkowo pochłania jednak sporo czasu
i uwagi, utrudniając kierowcy uważną obserwację i analizę sytuacji na drodze.
Brak doświadczenia nie stanowi jednak wystarczającego uzasadnienia dla nieproporcjonalnie wysokiej liczby wypadków, jakich sprawcami są młodzi mężczyźni. Stanowią oni bowiem większe zagrożenie dla bezpieczeństwa w ruchu
drogowym niż początkujący kierowcy z innych grup wiekowych oraz kierowcy-kobiety będące w podobnym wieku i o podobnym poziomie doświadczenia8.
Innymi czynnikami, które mogą być powiązane z wysokimi wskaźnikami
wypadków wśród młodych kierowców, są: młodzieżowy styl życia – nastawienie na zabawę, duża aktywność społeczna, zwłaszcza wieczorami i w weekendy,
spożywanie alkoholu i narkotyków – a także niedocenianie zagrożeń na drodze,
przecenianie swoich umiejętności kierowania i postawy akceptujące podejmowanie ryzyka w ruchu drogowym. Potwierdza to analiza przyczyn wypadków w
grupie młodych kierowców (16–24 lat) w różnych krajach należących do
OECD9. Główne powody wypadków to nadmierna prędkość, szczególnie w godzinach nocnych, jazda w towarzystwie pasażerów w podobnym wieku, pod
5

6
7

8
9

Zespół Profilaktyki i Analiz Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, Wypadki drogowe w Polsce w 2010 roku, http://www.krbrd.gov.pl/download/pdf/wypadki_drogowe_w_
polsce_w_2010_roku.pdf; s. 26, stan z 06.06.2011.
Tamże.
Por. P. Ulleberg, T. Rundmo, Risk-taking attitudes among young drivers: The psychometric
qualities and dimensionality of an instrument to measure young drivers’ risk-taking attitudes,
„Scandinavian Journal of Psychology” 2002, vol. 43, s. 227–237; T. Özkan, T. Lajunen, Why
Are There Sex Differences in Risky Driving? The Relationship Between Sex and Gender-Role
on Aggressive Driving, Traffic Offences, and Accident Involvement Among Young Turkish
Drivers, „Aggressive Behavior” 2005, vol. 31, s. 547–558.
Young Drivers…
Tamże, s. 10.
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wpływem alkoholu oraz bez zapiętych pasów bezpieczeństwa, w weekendy,
a także pod wpływem innych substancji odurzających (szczególnie marihuany).
W tej grupie odnotowano także nieproporcjonalnie wysoki odsetek wypadków
z udziałem jednego pojazdu – na skutek utraty kontroli nad samochodem oraz
nieuwagi przy skręcie przed pojazdami nadjeżdżającymi z przeciwnego kierunku.
Jak się wydaje, to połączenie tendencji to ryzykownej, brawurowej jazdy
i przeceniania swoich umiejętności jazdy samochodem powiązane z małym doświadczeniem i niedocenianiem (lub nieświadomością) ryzyka wypadku, a nawet śmierci, mogą pełnić kluczową rolę w wyjaśnieniu zatrważających statystyk
dotyczących udziały młodych mężczyzn w wypadkach samochodowych.

2. Różnice płciowe w podejmowaniu ryzyka
Różnice płciowe w skłonności do angażowania się w ryzykowne aktywności
obserwowane są w każdej praktycznie dziedzinie życia. Badania naukowe i potoczne obserwacje potwierdzają, iż mężczyźni są zazwyczaj większymi ryzykantami niż kobiety. Częściej uczestniczą w ryzykownych pracach i podróżach.
Przy podejmowania decyzji finansowych wykazują większą akceptację dla ryzyka i niepewności oraz preferują bardziej ryzykowne strategie inwestowania
pieniędzy. Są bardziej skłonni niż kobiety do stosowania różnego rodzaju używek (papierosy, alkohol, narkotyki) oraz podejmują więcej ryzyka związanego
ze zdrowiem. Różnice płciowe w podejmowaniu ryzyka ujawniają się już w dzieciństwie, nasilają się w okresie dorastania i wczesnej dorosłości i utrzymują się
praktycznie przez całą dorosłość10. Tendencja ta jest także wyraźnie widoczna
w dziedzinie motoryzacji. Młodzi mężczyźni częściej prezentują ryzykowny styl
jazdy, akceptują wyższy poziom ryzyka, co przejawia się między innymi w szybszej jeździe, mniejszych odstępach od poprzedzającego pojazdu i większej ilości
ryzykownych manewrów, podejmują ryzyko rozmyślnie i niezależnie od okoliczności (np. niezależnie od tego, czy się spieszą), przejawiają agresję w ruchu
drogowym i częściej niż inne grupy kierowców popełniają wykroczenia drogowe11.
Różnice płciowe w podejmowaniu zachowań ryzykownych, podobnie jak
w przypadku innych zachowań, wyjaśnia się poprzez odwołanie do czynników
biologicznych lub społeczno-kulturowych. Teorie biologiczne odwołują się do
czynników dziedzicznych, takich jak: odmienności chromosomalne, hormonalne, i w zakresie budowy mózgu, które w szerszej perspektywie uwarunkowane
są selekcją naturalną. Społeczne koncepcje różnic płciowych w podejmowaniu
ryzyka odwołują się do procesu socjalizacji i internalizacji kulturowo ukształtowanych ról płciowych oraz procesu kształtowania tożsamości płciowej, które
10

11

M. Stawiarska-Lietzau, Tożsamość płciowa a skłonność do ryzyka u kobiet i mężczyzn, [w:] Jakość życia. Od wykluczonych do elity, red. R. Derbis, Częstochowa 2008, s. 603.
Taż, Tożsamość płciowa a skłonność do ryzykownej jazdy młodych kierowców [w druku].
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wyznaczają odmienne dla obu płci wzorce zachowań w sytuacji ryzyka. Współcześnie dylemat „kultura czy wychowanie” w wyjaśnianiu różnic w zachowaniu
kobiet i mężczyzn zastępowany jest podejściem integracyjnym. Postulowany socjobiologiczny model interakcji między biologią a kulturą sugeruje, iż „specyficzne geny dostarczają jednostkom ludzkim we wszystkich kulturach genetycznie zaprogramowane predyspozycje do zachowywania się w określony sposób.
Jednakże te występujące powszechnie predyspozycje kształtowane są odmiennie
w różnych kulturach. Inaczej mówiąc, kultura nadaje głębszym, czyli genotypicznym, uniwersaliom powierzchowną, czyli fenotypiczną, zmienność”12.

3. Stereotyp męskości jako regulator ryzykownej jazdy
Zdaniem niektórych badaczy zróżnicowanie płciowe w zakresie skłonności
do ryzyka może być odbiciem stereotypów płci, które przypisują kobietom i mężczyznom odmienny stosunek do ryzyka. Stereotypy związane z płcią obejmują
obowiązujące w danej kulturze przekonania dotyczące cech psychicznych oraz
zachowań charakterystycznych dla jednej lub drugiej płci. Boverman i współpracownicy wyodrębnili dwa „skupienia” stereotypowych cech związanych
z płcią: ciepło i ekspresyjność – przypisywane kobietom, oraz kompetencję i racjonalność – w przypadku mężczyzn. Cechy te stanowią rdzeń stereotypów
związanych z płcią, wskazując na podstawowe dychotomie – ekspresyjność i instrumentalność, orientacja na ludzi – orientacja na działanie13. Kobietom przypisuje się zazwyczaj cechy takie, jak: emocjonalność, zdolność do poświęceń, delikatność, umiejętność rozumienia innych, ciepło w relacjach z innymi, pomaganie, potrzeba bezpieczeństwa. Za cechy męskie uznaje się z kolei niezależność,
aktywność, kompetencję, łatwość podejmowania decyzji, wiarę w siebie, poczucie przywództwa, skłonność do rywalizacji, skłonność do ryzyka oraz agresywność14. Co ciekawe, choć zawartość stereotypów związanych z płcią powinna
różnić się w zależności od kultury, badania wykazują dużą zbieżność w zakresie
cech i zachowań uznawanych za męskie i kobiece. W badaniach nad stereotypami płci w 30 krajach Ameryki Północnej i Południowej, Europy, Azji, Afryki
i Oceanii, które przeprowadzili Williams i Best, okazało się, że istnieje więcej
podobieństw niż różnic w sposobach definiowania męskości i kobiecości. Zidentyfikowano kilka cech opisujących kobiety i mężczyzn, które powtarzały się
w każdej z badanych społeczności. Z mężczyznami kojarzone były cechy: od12
13

14

S.L. Bem, Męskość, kobiecość, Gdańsk 2000, s. 32.
Za: E. Mandal, Podmiotowe i interpersonalne konsekwencje stereotypów związanych z płcią,
Katowice 2000, s. 17.
Por. E. Mandal, dz. cyt.; L. Brannon, Psychologia rodzaju, Gdańsk 2002; D. Best, J. Williams,
Perspektywa międzykulturowa, [w:] Kobiety i mężczyźni: odmienne spojrzenia na różnice, red.
B. Wojciszke, Gdańsk 2004.
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ważny, dominujący, gwałtowny, niezależny, męski i silny, z kobietami natomiast: czuła, uległa i przesądna. Jak widać, cechy te niejako „predysponują”
mężczyzn do podejmowania ryzyka, kobietom nakazują z kolei ostrożność i troskę o innych15.
Brannon dowodzi, że współczesne stereotypy związane z płcią dominujące
w kulturze euroamerykańskiej wywodzą się z XIX-wiecznych poglądów na temat kobiet i mężczyzn uosabianych przez Kult Prawdziwej Kobiecości oraz
Modelową Męską Tożsamość. Ideał kobiecości obejmował wówczas cztery cnoty: pobożność, czystość, uległość i domatorstwo. Model męskości z kolei wyznaczany był przez cztery zasady: „nie bądź babą” – co oznaczało brak akceptacji dla przejawianych przez mężczyzn cech i zachowań uznawanych za kobiece;
„człowiek u steru” – czyli dążenie mężczyzn do uzyskania wysokiej pozycji społecznej oraz sukcesu; „twardy jak stal” – zasada nakazująca mężczyznom wytrzymałość, samodzielność i pewność siebie; oraz „ja im dam popalić” – zasada,
w której wyrażało się przyzwolenie na gwałtowność, agresję i brawurę. Im ściślej przedstawiciele obu płci stosowali się do tych zasad, tym bardziej zasługiwali na miano „prawdziwego mężczyzny” i „prawdziwej kobiety”16. Choć powyższe koncepcje męskości i kobiecości uległy na przestrzeni dziejów pewnej
modyfikacji, a nakazy podporządkowania się tradycyjnym rolom płciowym
osłabieniu, nadal są obecne, zwłaszcza w odniesieniu do Modelowej Męskiej
Tożsamości. Jak zauważa Brannon, „ koncepcja ta nadal jednak wywiera wpływ
na poglądy przedstawicieli obu płci na temat męskiej roli. Chociaż wielu mężczyzn pozwala sobie na odstępstwa od Modelowej Tożsamości, a niektórzy są
nawet przekonani o jej szkodliwości dla jednostki i społeczeństwa, to jej idea do
dziś oddziałuje na przekonania ludzi, a mężczyźni martwią się, że nie dorastają
do wymagań tej roli”17. Podobnie Mandal zauważa, iż oczekiwania odnośnie do
zachowań zgodnych ze stereotypami płci są bardziej restrykcyjne w przypadku
mężczyzn niż kobiet – „Kobieta, aby być kobieca, wykazywać się może niektórymi, ale niekoniecznie wszystkimi cechami typowo kobiecymi. Natomiast mężczyzna, by zasługiwać na miano męskiego, powinien posiadać większość lub
wszystkie cechy męskie. Ta niezmienność męskiego stereotypu ma poważny
wpływ na chłopców i mężczyzn, prowadząc w wielu przypadkach do ustawicznego «potwierdzania się» w męskiej roli”18.
Czy zatem niebezpieczna – agresywna lub brawurowa – jazda samochodem
może być przejawem potwierdzania „męskości” młodych mężczyzn? Wyniki
badań zdają się tezę tę potwierdzać. Wiele doniesień z badań potwierdza, że
mężczyźni w kulturach zachodnich są socjalizowani w kierunku podejmowania

15
16
17
18

Por. L. Brannon, dz. cyt.; D. Best, J. Williams, dz. cyt.
L. Brannon, dz. cyt., s. 215–216.
Tamże, s. 216.
E. Mandal, dz. cyt., s. 16.
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ryzyka w znacznie większym stopniu niż kobiety19, a otoczenie społeczne (np.
rodzice czy rówieśnicy) może czynnie zachęcać młodych mężczyzn do angażowania się w ryzykowne działania i wzmacniać takie zachowania, na przykład
przez wyrażanie podziwu i aprobaty dla ich męstwa i odwagi. Istnieją dowody,
że mężczyźni są szczególnie skłonni do podejmowania ryzyka w obecności innych osób. Stwierdzono na przykład, że młodzi mężczyźni kierowcy podejmują
większe ryzyko (często fatalne w skutkach), prowadząc samochód wtedy, gdy są
w obecności rówieśników, niż wtedy, gdy są sami20. Potwierdzają to także policyjne statystyki wypadków. Przytaczane powyżej dane z raportu Young Drivers
– The Road to Safety wskazują na specyficzne okoliczności wypadków z udziałem
młodych mężczyzn: nadmierna prędkość, jazda w nocy i w obecności pasażerów.
Związek kulturowo zdefiniowanej męskości ze skłonnością do ryzykownej
jazdy analizowany był między innymi w badaniach Stawiarskiej-Lietzau21 oraz
Özkana i Lajunena22. W badaniach tych do pomiaru identyfikacji z kulturowymi
wzorcami płci wykorzystano Bem Sex-Role Inventory23 (BSRI), którego teoretyczną podstawę stanowi Teoria Schematów Płciowych S.L. Bem24. Teoria ta
zakłada, iż każde dziecko uczy się kulturowych definicji męskości i kobiecości
obowiązujących w społeczeństwie, w którym żyje. Przyswajając treści w nich
zawarte, dziecko uczy się odczytywania i organizowania informacji w terminach
rozwijającego się schematu płci (gender schema) oraz regulacji swego zachowania w ten sposób, aby było ono zgodne z kulturową definicją kobiecości czy męskości. Ludzie różnią się stopniem identyfikacji z płcią społeczno-kulturową.
Bem założyła, iż męskość i kobiecość są dwoma niezależnymi wymiarami, a nie
jak wcześniej sądzono zmienną dychotomiczną – kontinuum od męskości do
kobiecości. Zachowanie jednostki można zatem opisać na dwóch dymensjach,
których kombinacja: wysoka – niska męskość oraz wysoka – niska kobiecość
pozwala zaklasyfikować jednostkę do jednego z 4 typów płci psychologicznej,
będącej odzwierciedleniem tożsamości płciowej jednostki:
— męski – wysoka męskość, niska kobiecość,
19

20

21
22

23

24

Por. G. Hirschberger i in., Gender differences in the willingness to engage in risky behavior:
A terror management perspective, „Death Studies” 2002, vol. 26, s. 117–141; J.H. Kerr,
J. Vlaminkx, Gender differences in the experience of risk, „Personality and Individual Differences” 1997, vol. 2, s. 293–295; C. Lightfoot, The Culture of Adolescent Risk-Taking, New
York 1997.
L.H. Chen i in., Carrying passengers as a risk factor for crashes fatal to 16- and 17-year-old
drivers, „Journal of the American Medical Association” 2000, vol. 283, s. 1578–1582.
M. Stawiarska-Lietzau, Tożsamość płciowa...
T. Özkan, T. Lajunen, Why Are There Sex Differences in Risky Driving? The Relationship Between Sex and Gender-Role on Aggressive Driving, Traffic Offences, and Accident Involvement
Among Young Turkish Drivers, „Aggressive Behavior” 2005, vol. 31, s. 547–558.
W badaniach M. Stawiarskiej-Lietzau wykorzystano polską adaptację tego testu – Inwentarz do
Oceny Płci Psychologicznej autorstwa A. Kuczyńskiej.
S.L. Bem, dz. cyt.
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— kobiecy – wysoka kobiecość, niska męskość,
— androgyniczny – wysoka kobiecość, wysoka męskość,
— nieokreślony – niska męskość, niska kobiecość25.
Osoby określone seksualnie („schematycy”) charakteryzują się większą gotowością do podejmowania zachowań zgodnych z kulturowymi definicjami kobiecości i męskości, a unikaniem zachowań niezgodnych z nimi. Z kolei osoby
androgyniczne i nieokreślone seksualnie („aschematycy”) w mniejszym stopniu
kierują się w swoim zachowaniu kategorią płci i związanymi z nią stereotypami26.
Można zatem oczekiwać, iż ci mężczyźni, którzy silnie utożsamiają się
z kulturowymi wzorcami męskości, będą prezentowali bardziej niebezpieczny –
ryzykowny i agresywny – styl jazdy niż mężczyźni, których identyfikacja z tymi
wzorcami jest słabsza. Badanie, które przeprowadzili T. Özkan i T. Lajunen27,
potwierdziło to założenie. W badaniach tych uczestniczyło 354 studentów będących kierowcami (221 mężczyzn i 133 kobiety, średnia wieku 21,68). Rezultaty
wykazały, iż kierowcy o wysokich wynikach na skali męskości, zarówno kobiety, jak i mężczyźni, przejawiali więcej zachowań agresywnych, częściej dopuszczali się wykroczeń drogowych oraz uczestniczyli w wypadkach drogowych.
Jednocześnie okazało się, iż nie tylko wymiar męskości, ale i kobiecości powiązany jest z ryzykownym stylem jazdy. Wysokie wyniki na skali kobiecości korelowały bowiem z agresją, wykroczeniami i wypadkami drogowymi negatywnie.
Oznacza to, iż identyfikacja z kobiecością pełni funkcję buforującą – osłabiającą
tendencję do ryzykownej jazdy. Podobne wyniki uzyskała Stawiarska-Lietzau28.
W jej badaniach wzięło udział 174 studentów (87 mężczyzn i 87 kobiet, średnia
wieku 21,42), będących czynnymi kierowcami. Analizie poddano związek między wymiarami męskości i kobiecości płci psychologicznej a ryzykowną jazdą
oraz samooceną umiejętności kierowania pojazdem. Wyniki potwierdziły pozytywną zależność między męskością a częstością podejmowania ryzykownych
manewrów podczas prowadzenia samochodu oraz samooceną kierowcy, ale tylko w grupie mężczyzn. Ci mężczyźni, którzy silnie identyfikują się z męskim
wzorcem płci, wyżej oceniają swoje umiejętności w roli kierowcy oraz jeżdżą
bardziej ryzykownie. Podobnie, jak w badaniach Özkana i Lajunena, w grupie
mężczyzn istotny okazał się także związek kobiecości z ryzykowną jazdą –
ujemna korelacja między tymi zmiennymi wspiera tezę, iż identyfikacja z kobiecymi wzorcami płci osłabia skłonność do niebezpiecznej jazdy.

25
26
27
28

E. Mandal, dz. cyt., s. 30.
M. Stawiarska-Lietzau, Tożsamość płciowa a skłonność do ryzyka…, s. 605.
T. Özkan, T. Lajunen, dz. cyt.
M. Stawiarska-Lietzau, Tożsamość płciowa a skłonność do ryzykownej jazdy…
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Zakończenie
Odpowiedzialnością za stan bezpieczeństwa na drogach obarczamy zazwyczaj organa legislacyjne, służby odpowiadające za stan dróg, policję oraz system
szkolenia kierowców. Zatrważająca ilość wypadków śmiertelnych, szczególnie
z udziałem młodych kierowców, skłania wyżej wymienione podmioty do podejmowania środków zaradczych. Na przykład w cytowanym powyżej raporcie
Young Drivers: The Road to Safety29 obok analizy rozmiarów i przyczyn wypadków powodowanych przez młodych kierowców przedstawiono propozycje
działań, które mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Obejmują one między innymi:
— rozwiązania legislacyjne związane z egzekwowaniem przepisów prawa i standardów bezpiecznej jazdy (zwłaszcza w zakresie prędkości jazdy, substancji
psychoaktywnych oraz pasów bezpieczeństwa),
— podniesienie limitu wieku, w jakim możliwe jest uzyskanie uprawnień do
kierowania pojazdami,
— zwiększenie pensum godzin szkoleniowych,
— ograniczenia w zakresie możliwości samodzielnego prowadzenia pojazdów
dla początkujących kierowców,
— zwiększenie zakresu komunikacji perswazyjnej nastawionej na zmianę postaw oraz informowanie o zagrożeniach związanych z prowadzeniem pojazdu.
Działania te są bezsprzecznie bardzo potrzebne, czy okażą się jednak skuteczne w eliminowaniu niebezpiecznych zachowań kierowców? Mimo udoskonalania dróg i samochodów, zaostrzania przepisów ruchu drogowego czy wymogów egzaminów na prawo jazdy, wskaźniki ilości wypadków i ich ofiar
wciąż są bardzo wysokie. Słabym ogniwem tego systemu wciąż jest człowiek.
Teoria Homeostazy Ryzyka zakłada, iż „w przypadku każdej aktywności ludzie
akceptują pewien poziom subiektywnie szacowanego ryzyka odnośnie do swojego zdrowia, bezpieczeństwa lub innych wartości w zamian za korzyści, jakie
mają nadzieję uzyskać z tej aktywności”30. Każda jednostka ma ustalony subiektywny poziom akceptowanego ryzyka. Jeśli działalność, w którą się angażuje,
jest przez nią oceniana jako bardziej ryzykowna, niż akceptowany przez nią poziom ryzyka, wówczas podejmuje działania zwiększające jej bezpieczeństwo.
Jeśli zaś poziom subiektywnie doświadczanego ryzyka jest mniejszy od akceptowanego poziomu, ma tendencję do angażowania się w działania, które zwiększają ryzyko tej aktywności. Oznacza to, iż działania mające na celu zwiększenie
bezpieczeństwa na drogach mogą okazać się nieskuteczne, o ile nie są one skierowane bezpośrednio na motywowanie ludzi do zmiany poziomu ryzyka, jakie
są gotowi ponieść. Groźba wysokiego mandatu, a nawet utraty prawa jazdy, mo29
30

Young Drivers…, s. 4.
G.J.S. Wilde, Target Risk, PDE Publications, 1994, rozdz. 1, s. 3. Tłumaczenie własne.
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że okazać się nieskuteczna, o ile mieści się w poziomie akceptowanego przez
nas ryzyka, za cenę którego odnosimy konkretne korzyści. W przypadku młodych mężczyzn korzyścią tą jest podniesienie samooceny i statusu społecznego
poprzez potwierdzanie swojej męskości.
Kroki zmierzające do podniesienia poziomu bezpieczeństwa użytkowników
dróg powinny, obok – niekwestionowanie istotnych – powyżej wymienionych,
objąć także sferę edukacji i wychowania. Stereotypy płci, które nakazują mężczyznom potwierdzanie swojej męskiej tożsamości poprzez angażowanie się
w niebezpieczne aktywności i wysoko ustawiają poprzeczkę akceptowanego ryzyka, okazują się być dla współczesnych mężczyzn i całych społeczeństw kosztowne i szkodliwe.
Zatem zwiększanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym jest sprawą każdego
z nas – rodziców, wychowawców, nauczycieli. Kształtowanie mężczyzny rozsądnego i wrażliwego zamiast „twardziela”, który musi demonstrować na każdym kroku swoją odwagę i siłę, zaczyna się na długo przed rozpoczęciem kursu
na prawo jazdy.

Summary
Risk-takers – heroes or victims?
Cultural determinants of young male drivers risky driving
Young male drivers are proportionately more frequently involved in traffic
accidents, including fatal ones, than are other gender and age groups.
Recklesness and risky driving, deliberate driving violations and overestimate
own driving skills have often been regarded as main causes of young male drivers’ accidents.
The goal of this article is to answer the question: Is this young male drivers’
dangerous behaviour the effect of upbringing and assimilating cultural patterns
of masculinity, which make men taking risk at all costs, even their lifes? The stereotype of masculinity contains traits which are conductive to take risk. Men are
brought up in the way that bravery and risk taking are admired and socially reinforced in the Western culture. Thus risk taking, including risky driving, is the
way to establish man’s masculinity and rise his status. There is a possibility that
programmes increasing safety won’t be effective unless we change this adverse
pattern of masculinity.
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Koncepcja dynamizmów rozwojowych
Stefana Kunowskiego
w optyce edukacyjnej analizy transakcyjnej
Każda „teoria naukowa nie jest wiedzą, zaledwie zdąża do niej, natomiast
jest konstrukcją pojęć organizującą przyszły plan badania, i przygotowującą nowe doświadczenia pedagogiczne”1 – tak o swojej pracy, której celem była próba
wglądu i myślenia na temat procesu wychowawczego, w 1945 roku pisał Stefan
Kunowski. Autor owego cytatu, tworząc fundamenty pod swoje koncepcje, które
w przyszłości określane były m.in. mianem teorii integralnego wychowania2 czy
teorii warstwicowego rozwoju człowieka, na stałe wpisał się w poczet polskich
pedagogów, którzy dążyli do zilustrowania wspólnym wysiłkiem całkowitej teorii wychowania. Teorii, która – jak zauważył S. Kunowski, powołując się na Józefa Mirskiego – widziałaby wychowanie jako zjawisko społeczne będące „[…]
równocześnie zjawiskiem biologicznym, psychologicznym i kulturalnym, tak że
do teorii wychowania równe prawa, co socjologia, mogą zgłaszać biologia, psychologia i kulturologia i że jedynie zespół tych wszystkich oświetleń może stanowić i to dopiero ze stanowiska swoistej struktury pedagogicznej – całkowitą
teorię wychowania”3. Tak widziana struktura, która stawałaby się zatem swoistym zwornikiem w rozbudowanej konstrukcji, mogącym służyć jednocześnie
za podstawę nowych doświadczeń pedagogicznych, stanowi również kanwę niniejszej rozprawy. Zasadniczym celem poniższej prezentacji stanie się bowiem
z jednej strony przybliżenie postaci Stefana Kunowskiego, z drugiej zaś zilustrowanie wybranych obszarów jego teorii. Owemu zilustrowaniu przysłuży się
koncepcja edukacyjnej analizy transakcyjnej, która dostarczy narzędzi służących
1
2
3

S. Kunowski, Proces wychowawczy i jego struktury, Lublin 1946, s. 5–6.
B. Lenarczyk, Przedmowa, [w:] S. Kunowski, Wartości w procesie wychowania, Kraków 2003, s. 8.
J. Mirski, Wychowanie i wychowawca, 1936, s. 87, za: S. Kunowski, Proces wychowawczy…, s. 5.
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opisowi wybranych rzeczywistości. Całość zatem będzie – jak mawia Aleksander Nalaskowski – autorską interpretacją prezentowanych teorii4, przedłużeniem
i próbą „jej uzupełnienia, a nie wiernego przybliżenia”5.

1. Rys biograficzny Stefana Kunowskiego
Stefan Kunowski urodził się jeszcze pod zaborami na terenach dzisiejszej
Ukrainy w Muszkietowie w 1909 roku. Zmarł 68 lat później w Lublinie, z którym to miastem złączył swoją akademicką drogę. Jeszcze przed II wojną światową uzyskał on magisterium z filologii polskiej oraz pedagogiki na Katolickim
Uniwersytecie Lubelskim. Na tejże uczelni w 1945 roku został doktorem filozofii, a już w 1951 roku przeprowadził habilitację. W 1957 roku powołano go na
stanowisko docenta w Katedrze Pedagogiki i Dydaktyki KUL6. Stefan Kunowski był również wykładowcą Prymasowskiego Studium Życia Wewnętrznego
w Warszawie oraz Papieskiego Instytutu we Wrocławiu. Tuż przed swoją śmiercią w 1977 roku został mianowany profesorem nadzwyczajnym. Jego dorobek
naukowy jest znaczący, opublikował bowiem ponad 160 rozpraw i artykułów,
których treść w doniosły sposób wniosła swój wkład w rozwój pedagogiki ogólnej7. W swoich pracach częstokroć odnosił się do personalizmu chrześcijańskiego oraz teorii integralnego wychowania. Wydaje się, iż najpełniej działalność
naukowa S. Kunowskiego została zaprezentowana w jego monografii Podstawy
współczesnej pedagogiki.
Należy zauważyć, iż w swoim środowisku akademickim uznany był za wybitny autorytet, osobę autentyczną, o wielkim sercu i skromności, która obdarzała ludzi niebagatelnym szacunkiem. Trudne doświadczenia wojenne8, głęboka
refleksja nad życiem oraz działalność naukowa spowodowały, iż S. Kunowski
dążył do tego, aby wychowywać człowieka „zdolnego do opanowania przemocy, nienawiści, umiejącego kochać i szanować życie swoje i drugiego człowieka”9. Taka wizja wiązała się ze specyficznym poglądem profesora na temat pedagogiki. Należy bowiem dostrzec, iż – jak zauważył Wiesław Theiss – dla Stefana Kunowskiego pedagogika była „przede wszystkim nauką o człowieku,
a wychowanie – wspomaganiem rozwoju osoby ludzkiej”10. W tym kontekście
szczególnym bólem był dla S. Kunowskiego brak wspólnych celów łączących
4
5
6
7
8

9
10

Por. A. Nalaskowski, Społeczne uwarunkowania twórczego rozwoju jednostki, Warszawa 1998, s. 24.
Tamże, s. 23.
B. Lenarczyk, dz. cyt., s. 7.
Tamże, s. 8.
S. Kunowski brał czynny udział, za co został odznaczony Krzyżem Walecznych, w kampanii
wrześniowej m.in. jako obrońca Twierdzy Modlin, a także był działaczem tajnego nauczania.
B. Lenarczyk, dz. cyt., s. 8.
W. Theiss, Przedmowa do wydania drugiego, [w:] S. Kunowski, Podstawy współczesnej pedagogiki, Warszawa 2000, s. 8.
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działalność teoretyków i praktyków tej dziedziny nauki. Zauważał on, że „Brak
pełnej syntezy, stan największego rozbicia poglądowego i kompletny chaos pojęć jest największą bolączką pedagogiki, która przez to jest prawie bezużyteczna
dla praktyki procesu wychowawczego. Najbardziej chaotyczne w pedagogice są
nie metody nauczania, których pewne kanony się przyjęły, lecz podstawowe
określenia celów i zadań wychowania. […] Prawdziwym dramatem jest natomiast to, że dla różnych celów różnych teoretyków nie można znaleźć wspólnego języka porozumienia”11. Dla autorki niniejszego artykułu zawarty w tych
słowach swoisty apel stał się podstawą do szukania owego „wspólnego języka
porozumienia”. Lektura koncepcji teoretycznych S. Kunowskiego jasno wskazała, iż te mogą być niewyczerpalnym niemalże źródłem odniesień, które stanowić
mogą wspólny mianownik z innymi konstruktami teoretycznymi, takimi jak
edukacyjna analiza transakcyjna.

2. Edukacyjna analiza transakcyjna – podstawowe implikacje
Wybór języka edukacyjnej analizy transakcyjnej12, w celu przybliżenia stworzonych przez S. Kunowskiego koncepcji, nie jest bezzasadny. Należy bowiem
zauważyć, iż odwołanie się do tej koncepcji jest uzasadnione nie tylko przez
podstawowe cele, które stoją przed edukacyjną analizą transakcyjną, ale także
przez swoistą zbieżność niektórych konstrukcji teoretycznych stworzonych tak
przez Erica Berne’a i jego kontynuatorów, jak i przez Stefana Kunowskiego.
Analiza transakcyjna (AT) stanowiąca „spójną teorię ludzkiego zachowania”13, która została stworzona przez E. Berne’a w latach 50. w Stanach Zjednoczonych, przyjęła się na gruncie bardzo szerokiej działalności praktycznej. Implikowana jest ona aktualnie w czterech obszarach: psychoterapeutycznym, doradczym, organizacyjnym oraz edukacyjnym14. Każdy z nich odwołuje się do
podstawowych założeń AT, jednakże wykorzystuje je w precyzyjnie określonych specyficznych dla siebie granicach. W odniesieniu do – stanowiącej w niniejszej pracy punkt odniesienia – edukacyjnej przestrzeni AT, ta w obszarze
wymagań ogólnych wiązać się będzie z15:
11
12

13
14

15

S. Kunowski, Wartości…, s. 12.
Sytuacja ta ma związek z naukową działalnością autorki tekstu, która jest członkinią Zespołu
Badawczego Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej, działającego na Wydziale Pedagogicznym
Akademii im. J. Długosza.
J. Jagieła, Gry psychologiczne w szkole, Kielce 2004, s. 78.
Jest to oficjalny podział przyjęty przez przedstawicieli międzynarodowych stowarzyszeń analizy transakcyjnej skupionych wokół m.in. Europejskiego Stowarzyszenia Analizy Transakcyjnej
http://www.eatanews.org/TA%20training.htm, bądź Międzynarodowego Stowarzyszenia Analizy Transakcyjnej http://www.itaa-net.org/ta/.
Informacje zaczerpnięte zostały z podstawowego podręcznika przeznaczonego do szkoleń
stworzonego przez EATA – EATA Training and Examinations Handbook, Section 5, The Four
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— zastosowaniem w edukacji wiedzy o analizie transakcyjnej;
— dokonywaniem porównań oraz wyjaśnień istotnych teorii edukacyjnych
z perspektywy AT;
— dokonywaniem opisu wizji edukacji w perspektywie analizy transakcyjnej
z uwzględnieniem istniejącego wymiaru historycznego, kulturowego i edukacyjnego;
— dostrzeżeniem wymiaru etycznego w edukacji, a także określeniem profesjonalnych kompetencji edukatora analizy transakcyjnej, który może prowadzić działalność tak formalną, jak i nieformalną w obrębie m.in. edukacji
i pracy z rodzicami, osobami dorosłymi, młodzieżą, pracy w przedszkolach,
szkołach, kolegiach oraz w kształceniu zawodowym.
Jak można dostrzec, edukacyjna analiza transakcyjna pozwala używać swoich narzędzi do porównywania i zilustrowania istniejących w edukacji koncepcji
teoretycznych oraz realizujących się w jej przestrzeni procesów. Zapewnia ona
bowiem elastyczne i twórcze podejście do zrozumienia, w jaki sposób ludzie
funkcjonują, a także jakie są związki między ich zachowaniem, uczeniem się
a edukacją16. W znacznej mierze działalność AT na polu edukacji opiera się na
założeniach tej koncepcji, które wiążą się stricte z rozwojem człowieka. Giles
Barrow zwraca uwagę na trzy najistotniejsze elementy. Według tegoż autora
edukacyjna analiza transakcyjna opiera się na założeniu, iż ludzie są w swojej
istocie OK17, co oznacza, że każdy człowiek ma swoją wewnętrzną ustanowioną
wartość, a także prawo istnienia. Ponadto każda osoba ma prawo do myślenia
i możliwość dokonywania własnych wyborów oraz podejmowania decyzji. Ma
także zdolność zmiany, możliwość rozwoju oraz umiejętność uczenia się18.
Wśród najważniejszych koncepcji AT, które mogą być stosowane na polu edukacji, można wymienić m.in.: analizę stanów Ja (w obrębie funkcjonalnej i strukturalnej analizy), strouków, gier oraz skryptów19. Każdy z powyższych elementów może być odniesiony do koncepcji S. Kunowskiego, jednakże w niniejszej
pracy do tego celu przysłuży się analiza stanów Ja oraz skryptu.

16
17

18

19

Fields, p. 6, EATA, 2008, http://www.eatanews.org/handbook.htm (tłumaczenie własne); stan
z 10.10.2011.
Por. http://www.itaa-net.org/ta/
To potoczne stwierdzenie „być lub nie być OK” jest typowe dla języka AT, który celowo posługuje się prostymi określeniami.
G. Barrow, Transactional Analysis, „Pastoral Care and Education”, 2007, 25:1, s. 21 (tłumaczenie własne).
EATA Training and Examinations Handbook... (tłumaczenie własne).
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3. Koncepcja dynamizmów rozwojowych
Jak zauważyła Zofia Sękowska, jedną z bardziej oryginalnych, teoretycznie
uzasadnionych oraz praktycznie płodnych koncepcji S. Kunowskiego była koncepcja wychowania jako rozwoju biosu, etosu i agosu, wprowadzająca również
pojęcia losu „jako czynnika kształtującego człowieka”20. Owe dynamizmy rozwojowe mające zasadniczy wpływ na wychowanie człowieka ilustruje poniższy
rysunek.

Rys. 1. Schemat dynamizmów rozwojowych, za: S. Kunowski, Podstawy współczesnej pedagogiki, Warszawa 2000, s. 179.

Według S. Kunowskiego na osobę (O) mają wpływ społeczne działania wychowawcze, które starają się pokierować jej naturalnym rozwojem poprzez wychowawcze zbliżenie wychowanka do ideału nowego człowieka oraz „ukształtowanie jego postawy wobec przyszłego, nieznanego jeszcze dokładnie, życia”21. Mamy tu zatem do czynienia z wpływem B – biosu (gr. życie), który jest
nurtem życia, obejmującym odziedziczone oraz nabyte zadatki fizyczne i psychiczne; E – etosu (gr. obyczaj, przyzwyczajenie) – poglądu na życie i zasad
przyjętych od społeczeństwa; A – agosu (gr. ago = prowadzę) będącego planowym procesem wychowawczym i wreszcie losu, którym są zdarzenia kształtujące życie człowieka decydujące o jego powodzeniu lub niepowodzeniu. Wyraźnie
dostrzec tutaj można, iż przebieg rozwoju jest zatem wynikiem wpływu wielu
czynników, między którymi wystąpić mogą dwie zależności zilustrowane na
powyższym rysunku jako I i II nurt życia. W opinii S. Kunowskiego działanie
etosu, na pęd życiowy biosu osoby, wytwarza tzw. II nurt życiowy. Z kolei korygujące działanie wychowawców (agos) wykształca ostateczny I nurt, zwany
nurtem wychowawczym. Przewaga I nurtu nad II (lub odwrotnie) ustala osta20
21

Z. Sękowska, Przedmowa do wydania pierwszego, [w:] S. Kunowski, Podstawy…, s. 11.
Tamże, s. 171–172.
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tecznie linię planu życiowego jednostki, dopóki pod wpływem jakiegoś wstrząsu
losu nie nastąpią zmiany w układzie22.
Jak zatem do tego może odnieść się koncepcja AT w jej edukacyjnym wymiarze? Opisane powyżej dynamizmy rozwojowe dla analityka transakcyjnego
mogą przywodzić na myśl szereg konstruktów tworzących teorię AT. Jednym
z nich może być obszar związany z analizą
stanów Ja, „będących spójnymi systemami
myśli i uczuć, które manifestują się odpowiednimi zespołami zachowań”23. Według
Ewy Szymanowskiej i Magdaleny Sękowskiej stany Ja to różne sposoby i przejawy
naszego istnienia w świecie, w relacjach
z innymi ludźmi oraz sobą samym24. Stany
te wykształciły się pod wpływem szeregu
czynników oddziałujących na jednostkę,
w tym: wpływu rodziców bądź opiekunów
jednostki, które odnaleźć można w stanie Ja
Rodzic
(R), odniesienia do odczuć oraz dziaRys. 2. Uproszczony diagram strukturalny stanów Ja, za: E. Berne, W co grają łań podejmowanych w dzieciństwie, które
ludzie, Warszawa 2004, s. 17.
odnajdywane są w stanie Ja Dziecko (Dz),
a także analizowania i oceny aktualnej rzeczywistości, która dokonywana jest w stanie Ja Dorosły (D). Owe trzy stany
tworzą spójny diagram, będący znakiem rozpoznawczym AT (rys. 2). Odnosząc
koncepcję dynamizmów rozwojowych S. Kunowskiego do określonych w ten
sposób stanów Ja, należy zauważyć, iż stany Ja Rodzic i Ja Dziecko są stanami
wypełniającymi strukturę nakreśloną przez bios, który będzie owym życiowym
pędem do naturalnego, psychologicznego rozwoju. Dzieje się to poprzez wczesne oddziaływania rodzicielskie25 i wczesnodziecięce reakcje na owe oddziaływania26, które to wiążą się z częstokroć nieuświadomioną mocą oddziaływania
etosu (poczuciem powinności, obowiązku i odpowiedzialności), a także trzecią
siłą wychowawczą – agosem – polegającym na konkretnym działaniu wychowawcy27.
22
23
24
25

26

27

Por. tamże, s. 179.
E. Berne, Dzień dobry i co dalej?, Poznań 2007, s. 31.
Por. E. Szymanowska, M. Sękowska, Analiza transakcyjna w zarządzaniu, Kraków 2000, s. 12–13.
Dzięki temu stan ten określany jest jako próba „naśladowania wzorców rodzicielskiego zachowania, będący zbiorem doświadczeń powstałych pod wpływem sytuacji kontrolowanych przez
rodziców lub osoby ich zastępujące (opiekunów, nauczycieli, trenerów itp.)” (za: J. Jagieła,
Komunikacja interpersonalna w szkole, Kraków 2004, s. 16).
Stan ten wynika „z utrwalonych w dzieciństwie uczuć, zawiera wszystkie wrodzone i nabyte
wzorce popędów oraz reakcji emocjonalnych” (za: J. Jagieła, Komunikacja interpersonalna...,
2004, s. 17).
Por. http://www.mastalski.pl/michal728.html; stan z 16.10.2011.
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Warto dostrzec, że te odniesienia nawarstwiają się w momencie, gdy dokonuje się pogłębionej strukturalnej analizy stanów Ja (zob. rys. 3.). W niej to wyodrębniona została w obszarze Rodzica struktura Rodzica Krytycznego (określającego normy i zasady postępowania, nawiązujące m.in. do tradycji), Rodzica Praktycznego (który odwołuje się do sprawdzonych i niezmiennych procedur), Rodzica
Opiekuńczego (odpowiadającego za troskę
i opiekę), a w obszarze Dziecka m.in. struktura Dziecka Przystosowanego, odpowiadającego choćby za posłuszeństwo i podporządkowanie się normom określanym przez
Rodzica. W takim ujęciu jeszcze wyraźniej
można zauważyć obecność i siłę I nurtu
wychowawczego, który związany jest przecież z oddziaływaniem na bios korygującej
działalności wychowawców, ale również
i II nurtu życiowego, który S. Kunowski
prezentuje jako początkowy wpływ etosu
(poziom moralności grup rodzinnych, szkolnych, zawodowych czy państwowych zwią- Rys. 3. Diagram stanów Ja w analizie II
stopnia (strukturalnej), oprac. własne
zany z przymusem, presją czy też kontrolą)
na działanie biosu jednostki. Zarówno etos, jak i agos bez wątpienia można odnieść do stanu Ja Rodzic oraz do, w dużej mierze komplementarnie związanego
z tym stanem, stanu Dziecka Przystosowanego. Bios z kolei wiązać się może tak
ze stanem Dziecka Naturalnego, które pozostaje spontaniczne, wolne, niepoddające się oddziaływaniu (presji) ze strony Rodzica, jak i stanem Małego Profesora
– obszaru Dziecka, który odpowiada za eksplorowanie świata na własną modłę.
Jak, odnosząc się do analizowanych koncepcji, zilustrować można ostateczne optymalne cele oraz efekty oddziaływania poszczególnych dynamizmów
rozwojowych? S. Kunowski w jednej ze swoich prac zauważył, iż „funkcją wychowania w stosunku do samego wychowanka jest przygotowanie formalne
struktur postępowania, czyli wdrożenie wychowanka do najwyższych form
ludzkiego postępowania, polegające na samostanowieniu o sobie”28. Do wartości
„stanowienia o sobie”, jako niezmiernie istotnego celu rozwojowego, również
odnosi się analiza transakcyjna w swoim edukacyjnym wymiarze. Uznawanym
przez nią za najistotniejszy dla rozwoju osobowości człowieka29 konstruktem jest
stan zintegrowanego Ja Dorosłego. Stan taki oznacza bowiem sytuację, kiedy
„Nasze odpowiedzialne i względnie trwałe decyzje podejmowane są wówczas,
28
29

S. Kunowski, Wartości…, s. 45–46.
Z. Wieczorek, Rozwój osobowości w analizie transakcyjnej a inne koncepcje samorozwoju, [w:]
Analiza transakcyjna w teorii i praktyce pedagogicznej, red. J. Jagieła, Częstochowa 1997, s. 47.
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gdy podejmujemy je w wyniku zaistnienia trzech stanów Ja (zintegrowanych
i kontrolowanych w obszarze Ja Dorosłego – przyp. ASC), czyli gdy działamy
z pozycji świadomego Dorosłego przy zachęcającej zgodzie Rodzica i naturalnym zachwycie Dziecka”30. W AT przestrzenie te określono mianem (co może
stanowić istotne zaskoczenie) Ethosu31 i Pathosu32. Można zatem przyznać, iż
tak pojmowana przez analizę transakcyjną integracja obszarów rodzicielskich
i dziecięcych w obszarze Dorosłego leży u podstaw zaistnienia autonomii, z którą wiąże się m.in.: świadomość, odpowiedzialność, spontaniczność, samodzielność oraz intymność (rozumiana jako umiejętność tworzenia bliskich, nacechowanych zaufaniem relacji z ludźmi)33. W obszarze Dorosłego Zintegrowanego
bez wątpienia leży więc i wymieniana przez S. Kunowskiego umiejętność samostanowienia o sobie.
Mówiąc o koncepcji dynamizmów rozwojowych S. Kunowski wspomina
o tym, iż te mają ostatecznie wpływ na plan życia osoby. Warto odnieść się
w tym miejscu do tej kategorii, gdyż ma ona również swoje wyraźne konotacje
w AT. Jedną bowiem z bardziej istotnych przestrzeni, którą zajmuje się analiza
transakcyjna, jest przestrzeń skryptu, określanego mianem planu, bądź też scenariusza życia. Rüdiger Rogoll, definiując to pojęcie, określił je mianem nieprzerwanego programu, który „powstał jako następstwo decyzji podejmowanych
w okresie wczesnego dzieciństwa i utrwalonych przez rodziców (lub ich przedstawicieli)”34. Z kolei Barbara Tryjarska zauważyła, iż plan życia jest niejako
centralnym sądem, który charakteryzuje się znaczną mocą regulacyjną. Jest w jej
opinii „stale aktualizowanym programem rozwiniętym we wczesnym okresie
dzieciństwa przez rodziców”35, który kieruje „zachowaniem człowieka w najbardziej istotnych dziedzinach życia”36. Dla Jarosława Jagieły skrypt będzie realnie ukształtowaną historią życia danej osoby, opartą na wczesnodziecięcych
decyzjach, wzmacnianą przez rodziców i późniejsze zdarzenia, a prowadzącą do
określonego finału naszego życia37.
Czym mogą jednak być owe późniejsze zdarzenia? Jaki może być ostatecznie finał życiowego planu osoby? W tej przestrzeni można odwołać się do koncepcji losu. Los, czyli – jak zauważy Janusz Mastalski – „nieznane kształty ży30
31

32

33
34
35
36
37

R. Rogoll, Aby być sobą, Warszawa 1995, s. 22.
Ethos w AT (określany również mianem Rodzica w Dorosłym) to stan, w którym w obszarze
Dorosłego zostały zintegrowane i świadomie przyjęte bądź częściowo przetworzone i uaktualnione zasady postępowania przypisane Rodzicowi.
Pathos w AT (określany również mianem Dziecka w Dorosłym) analogicznie do Ethosu jest
stanem, w którym w obszarze Dorosłego wyraża się świadoma i przyjęta emocjonalność
Dziecka.
J. Jagieła, Gry psychologiczne..., s. 117.
R. Rogoll, dz. cyt., s. 73.
B. Tryjarska, Skrypty życiowe a konflikty jawne i ukryte w małżeństwie, Warszawa 1995, s. 11–12.
Tamże.
J. Jagieła, Gry psychologiczne…, s. 110.
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cia przyszłego, które wpływają na człowieka”38, jest dla S. Kunowskiego czwartym składnikiem wychowawczym. „Los, chociaż jest siłą niewymierną i nie dającą się przewidzieć, decydująco wpływa swoimi ciosami lub uśmiechami fortuny na życie, rozwój i wychowanie każdego człowieka”39. Jak zauważa jednak
S. Kunowski, los może mieć charakter nieodwracalny, fatalistyczny anankastyczny (gr. ananke – przeznaczenie), jak i wokacyjny (łac. vacatio – powołanie)
związany z posiadaniem przez człowieka wolności wyboru40. W sposób niemalże niezmienny można ów podział przenieść na grunt analizy transakcyjnej. Tu
bowiem zauważa się, iż plan życia człowieka może być realizowany w wymiarach wygrywania bądź przegrywania życia, dzieląc tym samym skrypty na wygrywające i przegrywające41. Osoby ze skryptem wygrywającego42 są, zdaniem
cytowanego już R. Rogolla, samodzielne i autonomiczne. Potrafią one przyznać
się do błędów, realnie ocenić siebie bez pomniejszania wartości swojej lub innych. Ludzie ci dążą do wolności, w którą zapisana jest samodyscyplina, pozwalająca zrozumieć i wczuć się w życie innych oraz respektować ich sprawy43.
W odróżnieniu od tej grupy, osoby ze skryptem przegrywającego44 nie są w stanie rozwiązać samodzielnie problemów, dlatego zwykle muszą korzystając
z pomocy innych ludzi. Są nieufni, unikają wspólnoty, czują się samotni. Lękają
się o przyszłość, są nietolerancyjni, niezdecydowani, niezadowoleni, rzadko coś
kończą. Są to osoby, których celem jest wolność, rozumiana jednak jako niepohamowana wolność od odpowiedzialności i tradycji45.
Powyższy opis może jawić się jako ilustracja dwukolorowa, niezmienna,
wprowadzająca stały podział na czarne i białe, jednakowoż w koncepcjach
S. Kunowskiego poczesne miejsce znajduje się dla nadziei na zmianę. Autor ten
zauważył bowiem, iż w pedagogice współczesnej jednym z centralnych zagadnień staje się spotkanie. To w nim można upatrywać ową nadzieję. „Spotkanie
jest głównie zdarzeniem losowym i dotyczy przede wszystkim spotkania z prawdziwym człowiekiem, który wskaże cel życia, porwie za sobą, wciągnie na drogę wysiłków, ukaże sens pracy nad sobą, ale także obejmie spotkania z dziełami
mówiącymi o człowieku, spośród których można wybierać”46. Kim może być
ów człowiek? Kiedy należałoby się go spodziewać we własnym życiu? Trudno
jednoznacznie odpowiedzieć na te pytania. Odnosząc je jednak do AT, można
zauważyć jedno. Owa spotkana osoba, która prezentuje człowiekowi możliwości
wyboru i daje mu przestrzeń na jego dokonanie, zwykle będzie tą, która posłu38
39
40
41
42
43
44
45
46

http://www.mastalski.pl/michal728.html; stan z 10.09.2011.
S. Kunowski, Podstawy…, s. 177.
Por. tamże, s. 178.
W AT pojawia się również kategoria skryptu niewygrywającego, banalnego.
Osoby takie określane są mianem „książąt” bądź „księżniczek”.
R. Rogoll, dz. cyt., s. 118.
Określane mianem „żab”.
Por. R. Rogoll, dz. cyt., s. 117.
S. Kunowski, Podstawy…, s. 177.
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guje się stanem Ja Dorosły i realizuje skrypt wygrywającego. Ten, który skorzysta z tej wolności, może tym samym odpowiedzieć z analogicznego stanu Ja
i zbliżonego skryptu. Kluczowym w tej perspektywie stanie się przyzwolenie,
które dają sobie nawzajem uczestnicy takiego spotkania. Szczególnie dotyczyć
ono może czterech sfer aktywności: fizycznego doznawania przyjemności (dotyk), dążenia do dawania i otrzymywania dowodów miłości, korzystania z myślenia oraz samodzielnego działania w świecie fizycznym i ludzkim47. Dostrzeżenie wartości owych przestrzeni może w znacznej mierze przyczynić się do tego, iż osoba, która rozpoczyna realizację swojego planu życiowego, zakończy go
z poczuciem wygranej, a zatem linia jego planu będzie układała się – jak to zauważa S. Kunowski – normalnie i będzie szła w górę48.

Podsumowanie
Dla Stefana Kunowskiego „Konieczny proces wychowania młodych pokoleń
musi iść nieprzerwanie naprzód”49. Sytuacja ta uzasadniona jest tym, iż proces
ów jest wyznaczony przez samą naturę – bios młodych pokoleń. Odnosząc się
jednak do powyższej prezentacji dynamizmów rozwojowych, należy zauważyć,
iż niewiele można powiedzieć o zakończeniu owego procesu, jego ostatecznym
celu. Wprowadzona przez Kunowskiego kategoria losu sygnalizuje ten problem
w sposób znaczący. Autor ten w swoich pracach wyraźnie jednak zaznaczył, iż
w realnym zasięgu działania sił agosu oraz etosu jest możliwość przygotowania
osoby na niespodziewane działania losu i świadomego, samodzielnego oraz adekwatnego na nie reagowania, a zatem odnoszenia się do niego z optymalnej pozycji osoby wygrywającej, posługującej się Zintegrowanym Dorosłym.
Celem niniejszego opracowania stało się przybliżenie wybranej koncepcji
S. Kunowskiego i opisanie jej przy użyciu języka analizy transakcyjnej. W opinii autorki język ów jest wygodnym i prostym narzędziem, który pomóc może
w dokonaniu interpretacji zaproponowanych przez Kunowskiego rozważań. Powyższy opis może stanowić jedynie przykład takich działań. Trzeba bowiem
przyznać, iż mimo tego, że korzenie analizy transakcyjnej – jak zauważa G. Barrow – tkwią w psychoterapii, to „od najwcześniejszych dni AT jest aplikowana
w obszary pozakliniczne – organizacyjne i edukacyjne”50. Jak zauważa ów autor,
„zastosowanie AT w wymiarze edukacji zapewnia dostęp do zbioru pomysłów,
które pozwalają lepiej pojąć i maksymalizować relację osób uczących się i na-
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B. Tryjarska, dz. cyt., s. 25.
Por. S. Kunowski, Podstawy…, s. 181.
S. Kunowski, Proces wychowawczy…, s. 11–12.
G. Barrow, dz. cyt., s. 21 (tłumaczenie własne).
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uczających”51. Tym samym analitycy transakcyjni widzą w AT zarówno narzędzie służące dokonywaniu opisu oraz analizy, jak i koncepcję określającą cele.
Mimo tego, że powyższe słowa stanowić mogą wystarczające uzasadnienie
dla dokonania niniejszej prezentacji, wydaje się, iż fundamentalną dla niej pozostanie postawa samego Stefana Kunowskiego. Ten bowiem odnosząc się do pedagogiki i koncepcji pedagogicznych jako takich, przestrzegał w jednej ze swoich prac, iż „jeśli teraz nauka ta będzie sprzeczna sama w sobie, będzie zbiorem
zwalczających się poglądów i zechce w tym stanie wspierać proces naturalny
wychowania, wówczas zahamuje lub zniekształci to, co natura mądrzej urządziła. A urządziła się ona w ten sposób, że wówczas, gdy nauka staje się sprzeczna
sama w sobie (pedagogika nieraz epokę sprzeczności poglądów przeżywała),
wtedy proces wychowawczy wśród grup społecznych idzie swoją drogą utartej
tradycji – a teoria rozwija się dla samej siebie. Tym właśnie można by tłumaczyć historyczny paradoks, że w czasach największego rozwoju teorii, jej bujności i walk, praktyka szkolna jest najbardziej tradycyjna i zdaje się ulegać zacofaniu”52. Mimo przeszło sześćdziesięciu lat, od kiedy zostały napisane te słowa,
wydaje się, że nie tracą one na aktualności. W tej perspektywie wyzwaniem staje
się szukanie wspólnych płaszczyzn, a wydaje się, że te, na przykładzie powyższych rozważań, mogą zostać odnalezione.

Summary
The Stefan Kunowski’s conception of developmental dynamisms
in educational transactional analysis perspective
The purpose of this paper is to introduce a Polish pedagogue Stefan
Kunowski and a concepts of developmental dynamism that were drawn up by
him. This reference to the concept of education is justified, because it is regarded
as one of the most original, theoretically reasonable and practical ideas developed by Kunowski. Therefore the author presented the basic assumptions, of impact on the personal life plan of: Bios, Etos, Agos and Fate. Another advantage
this paper is the interpretation of this theory, which was made by the concept of
the educational transactional analysis.
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Pytania ankietowe – rzemiosło czy sztuka?
Metoda ankietowa jest w naukach społecznych jedną z ważniejszych metod
badań. Pytania stawiane w ankiecie, a dokładniej analiza odpowiedzi na pytania,
pozwalają poznać strukturę wybranej grupy społecznej pod względem wyrażanych przez jej członków opinii, postaw, dążeń. Wyniki ankiet, oprócz aspektu
poznawczego, miewają również konsekwencje społeczne. Wyniki te wpływają,
bywa, na decyzje polityków, przedsiębiorców, organizacji społecznych, itd.
Z tego też względu na badaczu, który decyduje się na metodę ankietową, spoczywa duża odpowiedzialność.
Ogólnie mówiąc, ankieta polega na zorganizowanym za pomocą kwestionariusza zadawaniu pytań wybranym osobom reprezentującym jakąś grupę społeczną.
Pytania umieszczone w kwestionariuszu zawierają warianty odpowiedzi do wyboru.
Przygotowanie kwestionariusza uporządkować można w następującą sekwencję
kroków: 1) sformułowanie problemu badawczego i uszczegółowienie go poprzez
pytania badawcze, 2) zdefiniowanie zmiennych występujących w pytaniach badawczych, 3) ułożenie pytań – zmiennych wskaźnikowych, 4) ustalenie do każdego pytania wariantów odpowiedzi – wskaźników, 5) opracowanie metryczki, 6) zredagowanie preambuły (wstępu), 7) zaplanowanie układu graficznego kwestionariusza.
W tym artykule zajmę się krokiem 3. i 4. Poprawne formułowanie pytań
wymaga pewnej elementarnej wiedzy z zakresu logiki pytań, a dokładniej znajomości logicznych warunków poprawnego stawiania pytań. Przybliżę konsekwencje nieprzestrzegania wybranych warunków przy konstruowaniu pytań
kwestionariusza ankiety. Jednym z warunków jest to, aby założenie pytania było
zdaniem prawdziwym lub też było uważane za prawdziwe przez respondenta.
Kolejnym warunkiem jest to, aby pytanie było tak sformułowane, żeby zadający
pytanie i pytany tak samo je rozumieli. Ten warunek implikuje zalecenia dotyczące logicznej konstrukcji osnowy lub danej pytania oraz konieczności dookreślania zakresu i treści pojęć użytych w pytaniu.
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1. Kilka słów o strukturze logicznej pytania
Pytaniem (w języku polskim) jest zdanie zaczynające się od partykuły: czy,
kto, co, gdzie, jak, itp., po którym następuje zdanie w sensie logicznym (lub tylko fragment zdania) oraz znak zapytania. Pytanie rozpoczynające się partykułą
czy to p y t a n i e r o z s t r z y g n i ę c i a. Pozostałe pytania to p y t a n i a
d o p e ł n i e n i a. Na logiczną strukturę pytania składa się:
— założenie pytania (fundamentum questionins), czyli to, co już wiemy;
— dana pytania (datum questionis) – czyli to, czego chcemy się dowiedzieć.
Każde pytanie zakłada posiadanie jakiejś wstępnej wiedzy, ta wiedza to właśnie założenie pytania. W pytaniu Jakiej marki samochód Pan/Pani preferuje?
pytający zakłada wiedzę pytanego o funkcjonujących na rynku markach samochodów. Wiedza ta nie musi być pełna, ale jakaś musi być, aby respondent mógł
na pytanie odpowiedzieć. Dana pytania to schemat odpowiedzi na pytanie.
W podanym przykładzie schemat ten ma formę: x jest preferowaną przeze mnie
marką samochodu, gdzie symbol x oznacza jakąś markę samochodu. Dana pytania jest zatem funkcją zdaniową, która po podstawieniu za x konkretnej nazwy
staje się zdaniem. Poprawna odpowiedź na pytanie to odpowiedź wyznaczona
schematem odpowiedzi. Tu możemy rozróżnić dwa przypadki. Odpowiedź jest
odpowiedzią bezpośrednią (inaczej właściwą lub ścisłą), gdy wypełnia schemat
odpowiedzi. Odpowiedź jest odpowiedzią pośrednią (inaczej niewłaściwą, nieścisłą), gdy co prawda nie wypełnia schematu odpowiedzi, ale pozwala wywnioskować, jaka odpowiedź jest ścisła1.

2. Pułapki stawiania pytań rozstrzygnięcia
Na pytanie rozstrzygnięcia można udzielić odpowiedzi twierdzącej „tak” albo odpowiedzi przeczącej „nie”, innych odpowiedzi prawidłowych nie ma.
W pytaniu rozstrzygnięcia osnowa pytania, czyli zdanie następujące po partykule czy, może być zdaniem prostym lub złożonym. Gdy osnowa pytania jest zdaniem prostym, kwestia odpowiedzi nie budzi wątpliwości. Tak jest na przykład
w przypadku pytania Czy należysz do koła naukowego studentów? Odpowiedź
„tak” potwierdza przynależność, odpowiedź „nie” zaprzecza przynależności do
koła naukowego studentów. Inaczej sprawa się ma, gdy osnowa pytania jest
zdaniem złożonym. Zdanie złożone tworzą funktory zdaniotwórcze, takie jak:
„i” (spójnik koniunkcji), „lub” (spójnik alternatywy), „jeśli..., to” (spójnik implikacji) oraz podobne, które łączą zdania proste. Zdanie złożone może być też
tworzone za pomocą zwrotów poprzedzających zdanie proste, takich jak: „nie
jest prawdą, że...” (zwrot negujący), „jest możliwe, że...” (zwrot należący do
1

M. Poletyło, hasło Pytanie [w:] Mała encyklopedia logiki, red. W. Marciszewski, Wrocław 1988.
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wyrażeń modalnych; z wyrażeniem modalnym mamy też do czynienia, gdy
w miejscu słowa „możliwe” pojawia się słowo „konieczne”, „obowiązujące”,
„dozwolone”, „oczywiste”, itp.).
Osnowa pytania Czy wygrane pieniądze przeznaczysz na podróże lub wczasy? jest alternatywą dwu zdań: (1) wygrane pieniądze przeznaczysz na podróże,
(2) wygrane pieniądze przeznaczysz na wczasy. Alternatywa jest fałszywa tylko
wówczas, gdy oba zdania są fałszywe, prawdziwa zaś w pozostałych przypadkach. Zatem odpowiedź „nie” jest jednoznaczna, natomiast odpowiedź „tak” taką nie jest. Jeżeli respondent odpowiedział na powyższe pytanie „tak”, to może
to oznaczać, że: (a) wygrane pieniądze przeznaczy na podróże, ale nie na wczasy, (b) wygrane pieniądze przeznaczy na wczasy, ale nie na podróże, (c) wygrane pieniądze przeznaczy na podróże i na wczasy. W przypadku zdań złożonych
koniunktywnych, czyli połączonych funktorem „i”, sytuacja jest odwrotna. Jeżeli pytanie brzmiałoby Czy wygrane pieniądze przeznaczysz na podróże i wczasy?, jednoznaczną odpowiedzą jest odpowiedź „tak”. Gdyby respondent wybrał
odpowiedź „nie”, mogłoby to oznaczać, że: (a) wygrane pieniądze przeznaczy
na podróże, ale nie na wczasy, (b) wygrane pieniądze przeznaczy na wczasy, ale
nie na podróże, (c) wygranych pieniędzy nie przeznaczy ani na podróże, ani na
wczasy. Oczywiście może być tak, że pytającemu zależy tylko na odpowiedzi
jednoznacznej, gdy stawia pytanie w formie alternatywnej bądź koniunktywnej,
ale czy może liczyć na to, że odpowiedź respondenta jest zgodna z regułami logiki?
Podobnie niejednoznaczność występuje, gdy w osnowie pytania umieszczony jest funktor negacji (zwrot negujący). W pytaniu Czy uważasz, że nie masz
predyspozycji, aby być wolontariuszem? odpowiedź „tak” jest jednoznaczna –
tak, nie mam predyspozycji, aby być wolontariuszem. Natomiast odpowiedź
„nie” może oznaczać: (a) nie, nie mam predyspozycji, aby być wolontariuszem,
albo (b) – nie, mam predyspozycje, aby być wolontariuszem.
W badaniach opinii na temat dopuszczalności eutanazji studentom medycyny i studentom prawa autor badań postawił pytanie2: Czy, ogólnie rzecz biorąc,
eutanazja jest dopuszczalna? W tym przypadku niejednoznaczność dotyczy
zwrotu „jest dopuszczalna” oraz zwrotu „ogólnie rzecz biorąc”3. Można się spodziewać, że student prawa inaczej będzie rozumiał pytanie niż student medycyny. A wówczas porównanie rozkładów odpowiedzi „tak” i „nie” w obu grupach
nie ma wspólnego mianownika, bo odpowiedzi „tak” i „nie” mają różny w tych
grupach sens. Zwiększyć jednoznaczność pytania można, stawiając je tak: Czy
jest Pan/Pani za dopuszczalnością eutanazji? Za zwiększeniem jednoznaczności
nazwy pojęcia idzie zwykle ograniczenie jej zakresu, ale zabieg ten uściśla in-

2

3

K. Raczyński, Eutanazja w opinii studentów prawa i medycyny. Studium teoretyczno-empiryczne,
http://www.eutanazja.pl/eutanazja-wyniki-badan/aborcja; stan z 07.08.2011.
Z kontekstu opisu wyników badania wynika, że zwrot ten obejmuje eutanazję bierną i eutanazję
czynną w odmianach za zgodą lub bez zgody.
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terpretację rozkładów odpowiedzi, a przez to daję lepszą podstawę do ewentualnych porównań.
Używanie niejasnych pojęć w osnowie pytania, gdy jest ona zdaniem złożonym, grozi poważnym błędem sprzeczności. Taki błąd analizuje W. Marczewski
na przykładzie pytania postawionego w internetowym forum „Godzina Wychowawcza”. Pytanie to brzmiało: Czy homoseksualiści powinni zawierać związki
małżeńskie?. Po usunięciu usterek w konstrukcji pytania Marczewski poddaje
analizie logicznej poprawione pytanie: Czy powinno się zezwolić na to, aby osoby homoseksualne zawierały małżeństwa między sobą?. Błąd sprzeczności wynika stąd, że zgodnie z obowiązującym rozumieniem małżeństwa, jako kontraktu
prawnego między kobietą a mężczyzną skutkującym założeniem rodziny, zwrot
„małżeństwo dwu mężczyzn” lub „małżeństwo dwu kobiet” jest wewnętrznie
sprzeczny4.
Człon egzystencjalny założenia pytania rozstrzygnięcia odnosi się do istnienia obiektu, którego pytanie dotyczy. Aby pytanie było pytaniem dobrze postawionym względem respondenta, zdanie to, człon egzystencjalny założenia, musi
być przez niego uznane za prawdziwe. Musi on zatem mieć wiedzę w przedmiocie, którego pytanie dotyczy. Na przykład pytanie: Czy, ogólnie rzecz biorąc, eutanazja jest dopuszczalna?, jest pytaniem źle postawionym względem osoby,
która nie zna lub nie rozumie słowa eutanazja lub nie zna odróżnień „eutanazja
czynna – eutanazja bierna”, do których odwołuje się zwrot „ogólnie rzecz biorąc”. Postulat jednoznacznego i poprawnego względem wiedzy respondenta stawiania pytań ujmuje się zwykle w formie zalecenia, aby „język pytań był dostosowany do języka respondenta”.
Oprócz pułapek związanych ze stawianiem pytań rozstrzygnięcia, których
osnowa jest zdaniem złożonym, zdarzają się potknięcia polegające na stawianiu
pytań złożonych z dwu pytań rozstrzygnięcia. Przykładem jest pytanie: Czy woli
Pan/Pani chodzić do teatru, czy do kina?. Odpowiedź „tak” może oznaczać
„wolę chodzić do teatru niż do kina”, to samo może znaczyć odpowiedź „nie”.

3. Pułapki stawiania pytań dopełnienia
Pytania dopełnienia to pytania zaczynające się inną partykułą niż partykuła
„czy”. Jest to podział rozłączny5, a więc można powiedzieć, że pytania dopełnienia to te, które nie są pytaniami rozstrzygnięcia6. W schemacie odpowiedzi na
4
5
6

W. Marczewski, Logiczna teoria pytań w zastosowaniach na co dzień, Warszawa 2004, s. 7.
K. Ajdukiewicz, Logika pragmatyczna, Warszawa 1975.
Różne odmiany pytań dopełnienia łączy to, że każdej z tych partykuł odpowiada partykuła
„który” lub jej odmiana gramatyczna. I tak: pytaniu kto? – odpowiada który z ludzi, pytaniu co?
– który z przedmiotów, pytaniu dlaczego? – która z przyczyn, itd.; W. Marczewski, Logiczna
teoria pytań..., s. 12.

Pytania ankietowe – rzemiosło czy sztuka?

237

pytanie dopełnienia (danej pytania) występuje niewiadoma pytania, którą można
oznaczyć np. symbolem x. Po podstawieniu za niewiadomą pytania jakiegoś wyrażenia otrzymujemy zdanie. Na przykład w pytaniu przytoczonym na wstępie:
Jakiej marki samochód Pan/Pani preferuje?, schematem pytania jest forma zdaniowa: x jest preferowaną przeze mnie marką samochodu, gdzie symbol x oznacza jakąś markę samochodu.
Z pytaniem dopełnienia powiązane jest założenie pozytywne i założenie negatywne pytania. Założenie pozytywne to założenie, że co najmniej jedna odpowiedź jest prawdziwa. Założenie negatywne, że przynajmniej jedna odpowiedź
nie jest prawdziwa. Założenie pytania dopełnienia jest koniunkcją tych dwu założeń. Jeżeli któreś z nich nie jest spełnione, pytanie jest pytaniem niewłaściwie
postawionym. Możliwe są tu dwie sytuacje:
1) założenie pytania nie jest spełnione, bo respondent nie posiada wiedzy, którą
to pytanie zakłada; wówczas pytanie jest pytaniem źle postawionym względem osoby, której wiedzę to pytanie zakłada;
2) założenie pytania nie jest spełnione, bo np. nie istnieje obiekt, którego własności to pytanie dotyczy;
Wyraziście przedstawia to następujący przykład: w pytaniu – Które miejsca
w kinie, Pana/Pani zdaniem, powinni zajmować ludzie posiadający poroże? –
założenie pytania, czyli założenie, że istnieją ludzie posiadający poroże, nie jest
spełnione (pomijamy tu przenośne użycie wyrażenia „posiadać poroże”). W praktyce badań ankietowych tego rodzaju niewłaściwie postawione pytanie wynika
z braku wiedzy osoby zadającej pytanie.
Pytanie dopełnienia może być pytaniem otwartym, może też być pytaniem
zamkniętym. Pytanie postawione tak: Kto, Pana/Pani zdaniem, był najlepszym
Prezydentem III RP? jest pytaniem otwartym. Pytanie otwarte to pytanie dopełnienia, którego założenie pozytywne jest zdaniem egzystencjalnym „istnieje
ktoś, coś”. W powyższym przykładzie założenie egzystencjalne to założenie, że
był ktoś, kto był prezydentem III RP. Powyższemu pytaniu otwartemu odpowiada pytanie zamknięte: Który prezydent Pana/Pani zdaniem był najlepszym prezydentem III RP?.
Pytanie zamknięte to pytanie dopełnienia, którego założenie pozytywne jest
zdaniem alternatywnym mającym skończoną liczbę członów, inaczej: jest alternatywą skończonej liczby zdań atomowych. Założeniem pozytywnym pytania
Który prezydent Pana/Pani zdaniem był najlepszym prezydentem III RP? jest alternatywa zdań Wojciech Jaruzelski był najlepszym prezydentem lub Lech Wałęsa był najlepszym prezydentem, lub Aleksander Kwaśniewski był najlepszym
prezydentem, lub Lech Kaczyński był najlepszym prezydentem.
Jeżeli prawdziwe jest założenie zamknięte, to musi być prawdziwe założenie
otwarte, natomiast odwrotnie tak być nie musi (tzn. z prawdziwości założenia
otwartego nie wynika prawdziwość założenia zamkniętego). Zatem zastąpienie
pytania otwartego z prawdziwym założeniem, pytaniem zamkniętym – nie daje
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gwarancji, że nowe pytanie też będzie miało prawdziwe założenie, czyli że będzie pytaniem dobrze postawionym. Jeżeli respondent, któremu postawiono pytanie Który prezydent był, Pana/Pani zdaniem, najlepszym Prezydentem III RP?,
nie ma odpowiedniej wiedzy, tzn. nie zna byłych prezydentów III RP, to pytanie
będzie niewłaściwie postawione względem niego. W praktyce zagrożenia tego
unika się, przedstawiając człony założenia alternatywnego jako warianty odpowiedzi do wyboru (zwykle w skróconej wersji). Powyższe pytanie w kwestionariuszu ankiety miałoby zatem postać:
Który prezydent był Pana/Pani zdaniem, najlepszym Prezydentem III RP?
a) Wojciech Jaruzelski
b) Lech Wałęsa
c) Aleksander Kwaśniewski
d) Lech Kaczyński.
Postępowanie to odpowiada zamianie pytania dopełnienia na zamkniętą listę
pytań rozstrzygnięcia: Czy Wojciech Jaruzelski był najlepszym prezydentem III RP?;
Czy Lech Wałęsa był najlepszym prezydentem III RP?; Czy Aleksander Kwaśniewski był najlepszym prezydentem III RP?; Czy Lech Kaczyńskia był najlepszym prezydentem III RP?.
Z zamianą pytania domkniętego na zamkniętą listę pytań rozstrzygnięcia,
czyli tworzeniem kafeterii odpowiedzi pytania ankietowego, jest związane pewne zagrożenie. Polega ono na tym, że proponowana kafeteria może nie wyczerpywać zakresu pytania. Inaczej: lista pytań rozstrzygnięcia może nie obejmować
wszystkich możliwych członów alternatywy założenia pozytywnego. Zagrożenie
to zmniejsza się, gdy twórca ankiety posiada wyczerpującą wiedzę dziedziny,
w której stawia pytania. Pomocne są też badania pilotażowe. Jednym z rozwiązań jest też umieszczenie w kafeterii odpowiedzi kategorii „inne”. Ta kategoria
bywa też używana, gdy autora ankiety interesują tylko wybrane człony alternatywy z wyczerpującego ich zestawu. Wówczas po wymienieniu tych istotnych
z punktu widzenia celu badań, pozostałe zostają określone łącznie nazwą „inne”.
Kolejnym zadaniem, z jakim musi się zmierzyć twórca kwestionariusza ankiety, jest jednoznaczność pytań. Chodzi tu o to, aby pojęcia używane w pytaniu
i jego założeniu miały to samo znaczenie dla tego, kto zadaje pytanie, i dla tego,
kto ma na nie odpowiedzieć. Jednym ze sposobów precyzowania pojęć jest ich
definiowanie operacyjne. I ten sposób wykorzystywany jest w konstruowaniu
pytań ankietowych. Definicja operacyjna może być przy tym podana w komentarzu do pytania bądź w samym pytaniu. Głównie służy ona do definiowania pojęć dotyczących cech nieobserwowalnych, jak na przykład zaufanie, tolerancja,
czy innej postawy respondenta. Definicja operacyjna tych pojęć będzie polegać
na podaniu opisu zachowań osoby, które świadczą o jej zaufaniu, tolerancji, czy
innej postawy. Przykładu operacjonalizacji zawartej w pytaniu dostarcza ankieta
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umieszczona na stronie www.homoseksualizm.pl/jgodzina.html. Pytanie operacjonalizuje, w zamierzeniu autorów ankiety, postawę tolerancji7.
Czy zagłosowałabyś/zagłosowałbyś na kompetentnego kandydata na prezydenta RP, który:
a) jest Polakiem pochodzenia wietnamskiego
TAK/NIE
b) jest kobietą
TAK/NIE
c) jest wyznawcą islamu
TAK/NIE
d) jest osobą o orientacji homoseksualnej
TAK/NIE
e) jest Polakiem pochodzenia żydowskiego
TAK/NIE
f) jest niepijącym alkoholikiem
TAK/NIE
g) jest poetą
TAK/NIE
h) nosi dredy, kolczyki, ma tatuaże
TAK/NIE
i) jest świadkiem Jehowy
TAK/NIE
Autorzy treści pytania nie precyzują, czy odpowiedzi „tak” na wymienione
człony definicji operacyjnej stanowią warunek konieczny, czy wystarczający,
czy konieczny i wystarczający postawy „bycie tolerancyjnym”. Jeżeli przyjąć, że
jest to definicja cząstkowa postawy tolerancji, to jej struktura logiczna wyglądałaby tak: osoba X jest tolerancyjna, jeżeli a) lub b), lub c), lub d), lub e), lub f),
lub g), lub h), lub i). Na podstawie takiej definicji autorzy chcą wnioskować
o tolerancji osoby X z zaznaczonych przez nią odpowiedzi na kolejne pytania
rozstrzygnięcia, czyli przeciwnie do kierunku implikacji użytej w definicji
cząstkowej. Jeżeli definicja podaje jedynie warunek konieczny, to choć jedna
odpowiedź „tak” udzielona przez respondenta pozwalałaby zaliczyć go do osób
tolerancyjnych (chociaż nie bardzo wiadomo, co zrobić z punktem b, czego ma
dotyczyć ten przejaw tolerancji). Jeżeli jednak ilość odpowiedzi „tak” miałaby
wskazywać na stopień tolerancji, to na miano osoby najbardziej tolerancyjnej
zasługiwałaby osoba, która zagłosowałaby na kompetentnego kandydata na prezydenta RP o takim zespole cech: kobieta pochodzenia wietnamskiego, będąca
żydówką i świadkiem Jehowy lub wyznawczynią islamu, lesbijka, niepijąca alkoholiczka, poetka nosząca dredy, kolczyki i mająca tatuaże8.
Kwestia warunku koniecznego i wystarczającego występuje również w poniższym pytaniu ankietowym:
Co skłoniło Pana/Panią do korzystania z internetowego konta:
a) wygoda
b) 24 godzinny dostęp do konta
c) oszczędność czasu
d) tanie/darmowe przelewy
e) brak opłat
f) wyższe oprocentowanie rachunku/lokaty
7
8

Podaję za: W. Marczewski, Logiczna teoria pytań..., s. 24.
Por. krytykę omawianego pytania w: tamże, s. 25.
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g) brak konieczności chodzenia do placówek banku
h) niższe koszty prowadzenia rachunku
Logiczna konstrukcja tego pytania jest następująca: jeżeli zaszło a) lub b),
lub c), lub d), lub e), lub f), lub g), lub h), to osoba X korzysta z konta. Zatem
warunkiem wystarczającym, dla którego osoba X korzysta z konta, jest wskazanie przez nią choć jednej odpowiedzi z wymienionych. Nie stanowi zarazem
żadna z nich warunku koniecznego. Inaczej: nie jest tak, że musi być spełniony
któryś z wymienionych warunków, aby osoba X korzystała z konta internetowego. O tym, że chodzi o warunek wystarczający, zadecyduje dodane do pytania
polecenie, aby respondent wybrał tylko jedną odpowiedź.
Na zakończenie tej krótkiej wypowiedzi na temat wybranych logicznych
aspektów stawiania pytań w kontekście badań ankietowych wrócę do pytania
postawionego w tytule: Czy stawianie pytań ankietowych jest rzemiosłem, czy
sztuką?. Pozwolę sobie odpowiedzieć na nie tak: stawianie pytań ankietowych,
jak każde badanie naukowe, jest sztuką podpartą solidnym rzemiosłem.

Summary
Questions in surveys – craft or art?
Paper describes selected conditions of correct way of putting questions in
surveys on the basis of logical structure of questions. One condition is that assumption to question (fundamentum questionis) was a true sentence or assumed
to be true by the respondent. Another condition is that question is understood
similarly by person questioning and answering. This condition implicates recommendations concerning construction of question data (datum questionis) and
ways of defining scope and substance of concepts used in question.
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Dydaktyka języka polskiego jako języka ojczystego
wobec wyzwań edukacji międzykulturowej
Pytanie o zadania dydaktyki literatury i języka polskiego, której prymarnym
obowiązkiem – trzonem – jest, jak czytamy w dokumentach ministerialnych,
przygotowanie ucznia do uczestnictwa w kulturze i życiu społecznym1 w wielorakich ich przejawach, szczególnie dzisiaj, w warunkach intensyfikujących się
doświadczeń spotkań z innymi kulturami2, nabiera szczególnego znaczenia. Dlatego też chciałabym zwrócić uwagę na kilka wybranych kwestii, związanych
z włączaniem się tejże dydaktyki w głośno ostatnimi laty dyskutowany nurt edukacji międzykulturowej, dającej uczniom szansę na pełniejsze i bardzie świadome uczestnictwo w kulturze, o której coraz częściej mówi się jako konglomeracie możliwości interpretacyjnych3. Zanim przedstawię szczegółowo to zagadnienie, konieczne są pewne ustalenia terminologiczne, jednocześnie pragnę zaznaczyć, że moim celem nie jest odpowiedź na pytanie, czy wielokulturowość istnieje oraz czy i jakie zagrożenia – problemy są z nią związane. Interesuje mnie
natomiast problem bardziej szczegółowy, który – jak mniemam – jest jak na razie w nikłym stopniu obecny w dyskursie dotyczącym edukacji międzykulturowej, a mianowicie jej realizacja w ramach edukacji formalnej. Edukację międzykulturową rozumiem za Barbarą Myrdzik, jako: „Systemowe działania
1

2

3

Por. Podstawa programowa z komentarzami. Język polski w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum, t. 2, http://reformaprogramowa.men.gov.pl/images/Podstawa_programowa/men_tom_2.pdf,
s. 15–16, 21, 55, 72, stan z 17.09.2011.
Jeden z aspektów tego zjawiska Zbyszko Melosik ujmuje następująco: „Europa staje się w coraz większym stopniu wielokulturowa. Miliony «egzotycznych Innych» przybywają do wielkich miast europejskich, które stają się miejscem bezpośredniego kontaktu całkowicie odmiennych kultur. Mamy tu do czynienia z «odwróconą inwazją» – obecnie to peryferie infiltrują kolonialne centrum”. Z. Melosik, Teoria i praktyka edukacji wielokulturowej, Kraków 2007, s. 26.
J. Nikitorowicz, Człowiek pogranicza jako efekt dialogu tożsamościowego w warunkach wielokulturowości, „Edukacja. Studia. Badania. Innowacje” 2009, nr 3, s. 15.
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oświatowe, ukierunkowane na przygotowanie człowieka do funkcjonowania
w warunkach zderzenia lub przenikania się kultur, kształtowanie rozumienia
odmienności, jakie mogą występować w lokalnym wymiarze kultury (jako jej
subkultury), oraz tych, które dotyczą społeczności odległych przestrzennie, mentalnie, wyznaniowo”4.
Definicja ta koresponduje z rozumieniem wielokulturowości wyrażonym
przez Jerzego Nikitorowicza, według którego głównym jej wyznacznikiem jest
konstytuowanie się tzw. człowieka pogranicza, proces, do którego dochodzi na
drodze prowadzenia wewnętrznego i zewnętrznego dialogu5. Jednocześnie trzeba zaznaczyć, że uwzględniając zmiany współczesnego świata, edukacja międzykulturowa nie tylko może, ale powinna odbywać się w każdym typie środowisk, nie tylko różnorodnych kulturowo. Wielokulturowość bowiem to nie jedynie dyfuzja kultur, zagadnienie socjologiczne, jak to opisał Marian Golka:
„współwystępowanie na tej samej przestrzeni (albo w bezpośrednim sąsiedztwie
bez wyraźnego rozgraniczenia, albo w sytuacji aspiracji do zajęcia tej samej
przestrzeni) dwóch lub więcej grup społecznych o odmiennych cechach dystynktywnych: wyglądzie zewnętrznym, języku, wyznaniu religijnym, układzie wartości itd., które przyczyniają się do wzajemnego postrzegania odmienności
z różnymi tego skutkami”6.
Przyjęcie jedynie takiej definicji kazałoby – za Czesławem Robotyckim –
stwierdzić, że „Polska od lat nie jest wielokulturowa, a sama wielokulturowość
jest obecna jedynie w skansenach”7, tymczasem coraz bardziej widoczne jest,
jak ten sam autor słusznie dodaje, że „społeczeństwo polskie jest ksenofobiczne
[…] struktura polskiej kultury jest jednoimienna, z trudem przełamuje się w stronę
otwartości […] społeczeństwo polskie nie radzi sobie z pojawiającymi się od
pewnego czasu przybyszami”8, to zaś stanowi poważny problemem, z którym
muszą się zmierzyć przede wszystkim pedagodzy.
Problematyka edukacji międzykulturowej doczekała się wielu opracowań
teoretycznych i wciąż jest przedmiotem dyskusji badaczy na całym świecie.
W deklaracji europejskich ministrów edukacji, uchwalonej w listopadzie 2003
roku, czytamy, że uczenie się demokracji i edukacja międzykulturowa powinny
być kluczowymi komponentami reformy systemów edukacji9. Do niedawna
4

5
6

7

8
9

I. Morawska, Dialog kultur jako wyzwanie edukacyjne, [w:] Dialog kultur w edukacji, red.
B. Myrdzik, M. Karwatowska, Lublin 2009, s. 95.
Por. J. Nikitorowicz, dz. cyt., s. 9.
M. Golka, Oblicza wielokulturowości, [w:] U progu wielokulturowości, red M. Kempny,
A. Kapciak, S. Łodziński, Kraków 1997, s. 55.
Por. Cz. Robotycki, O wieloetniczności współczesnej Polski (antropologiczne zastrzeżenia etnografa), [w:] W stronę nowej wielokulturowości, red. R. Kusek, J. Sanetra-Szeliga, Kraków
2010, s. 110.
Tamże.
Por. http://www.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=406%3Adekla
racja-europejskich-ministrow-edukacji-na-temat-edukacji-midzykulturowej&catid=173%3A
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w polskich szkołach obowiązywaała jeszcze podstawa
p
programowa kkształcenia
ogólnego,, z 2002 rokku10. Zgodniee z jej założeniami edukkacja międzyykulturowa
nie miała odrębnego statusu, jednnak jej elem
menty możnaa było odnaleeźć w treściach poszczególnych przedmiottów nauczan
nia (m.in. jęzzyka polskieggo i historii) oraz ścieżkach eddukacyjnychh11 (które ró
ównież możnna było realizować na
przedmioccie język pollski):

Edukacja międzzykulturowa
E
w podstawie prrogramowej
z 2002 roku
r

Edukacja międzykulturow
m
wa
w podstawiie programoweej
z 20009 roku

Treścii poszczególnyych
przedmiootów – np. histtoria,
język polski
(ob
bligatoryjne)
Treścci poszczególnyych
p
przedmiotów
(oobligatoryjne)

Ścieżki międzyprzedmiotowe
(fak
kultatywne)

Dzisiaaj sytuacja jeest zgoła oddmienna. Ścieżki edukacyyjne zostały zlikwidowane i w myśl nowej podstawy programowej
p
kształcenia ogólnego z roku 2009
jej zagadnnienia włączoono do poszcczególnych przedmiotów
p
w, w tym rów
wnież języka polskieego – zmianna polega dodatkowo na tym, że jeżeeli któreś z ttych treści
zostały włączone
w
do konkretnegoo przedmiotu
u nauczania, nauczycielee są zobligowani doo ich realizaccji.

10

11

modzie-ii-zagranica-wsppopraca-midzynnarodowa-organ
nizacje-midzynnarodowe&Item
mid=209, stan
z 14.10.22011.
Rozporząądzenie Ministrra Edukacji Narrodowej i Sporttu z dnia 26 luttego 2002 r. w ssprawie podstawy prrogramowej wyychowania przeedszkolnego ora
az kształcenia ogólnego
o
w posszczególnych
typach szzkół, DzU 20022, nr 51, poz. 4558.
Mowa tuu o wychowaniuu regionalnym – przez wielu badaczy
b
uznaw
wanym za podstaawę dla edukacji mięędzykulturowejj – oraz wychow
waniu patriotyccznym i obywateelskim – na II eetapie edukacyjnym, edukacji europpejskiej, edukacj
cji filozoficznej, edukacji regioonalnej oraz ścieżce – kultuI i IV etapie edukacyjnym.
e
ra polskaa na tle cywilizaacji śródziemnoomorskiej – na III

244

Sylwia PIKULA

Można zadać następujące pytania: po pierwsze – co w tym kontekście faktycznie dzieje się dziś z edukacją międzykulturową? Po drugie – czy i w jakim
stopniu jest ona obecna w dydaktyce języka polskiego? Bardzo ogólnie odpowiadając na to pytanie, trzeba stwierdzić, że aktualne są spostrzeżenia Czesława
Lewickiego, iż z jednej strony tematowi wielokulturowości poświęcono do tej
pory wiele miejsca, ale o roli szkoły w prowadzeniu tego rodzaju nauczania
próżno szukać informacji, wciąż nie jest bowiem jasne, gdzie edukacja międzykulturowa ma się odbywać i przez kogo ma być prowadzona12. Propozycji rozwiązania tego problemu może być kilka – optymalne byłoby, gdyby stanowiła
ona w szkole odrębny przedmiot nauczania, dobrym pomysłem wydaje się też
obowiązkowa (podkreślam) na każdym etapie nauczania ścieżka międzyprzedmiotowa. Uwzględniając jednak obecne warunki, wydaje się, że edukacja międzykulturowa nie tylko powinna, ale musi być prowadzona interdyscyplinarnie,
przez wielu nauczycieli – zwłaszcza przedmiotów humanistycznych, tu zaś
szczególna rola przypada nauczycielom języka polskiego. Do spełniania przez
literaturę szeregu funkcji – m.in. w procesie wychowania społeczno-moralnego,
dochodzi fakt, że język polski jest przedmiotem, na którego nauczanie zarezerwowanych jest najwięcej godzin, uczniowie mają więc z nim systematyczny,
ciągły kontakt. W związku z powyższym uważam, że edukacja międzykulturowa
ma duże szanse realizacji w ramach dydaktyki języka polskiego i literatury, stąd
też potrzeba szczegółowego namysłu nad tym zagadnieniem.

1. Podstawa programowa języka polskiego
w perspektywie edukacji międzykulturowej
Jednym z podstawowych zadań, przed jakimi staje współczesny nauczyciel
polonista, jest przekazanie uczniom umiejętności skutecznego, opartego na wzajemnym szacunku, komunikowania się z innymi ludźmi. Mówimy tu więc o relacji polegającej na dialogu, ten z kolei nie ma szansy zaistnieć bez postawy tolerancji oraz otwarcia na to, co inne. Do wymiaru pragmatycznego dochodzi
wychowawczy, gdyż – jak słusznie podkreśla Anna Włodarczyk – edukacja polonistyczna ma pomóc uczniowi w budowaniu wyobrażenia świata i ludzi,
kształtowaniu własnej tożsamości, uczyć otwartości na drugiego człowieka, Innego13. Etyczny wymiar edukacji polonistycznej i jej rolę w określaniu tożsamości zarówno jednostek, jak i grup społecznych podkreśla też Andrzej Borowski:

12

13

Por. Cz. Lewicki, Edukacja wielokulturowa w okresie globalizacji – powinności szkoły a kształcenie nauczycieli, „Kwartalnik Edukacyjny” 2005, nr 3, s. 42.
Por. A. Włodarczyk, Nauczyciel i uczeń wobec Innego – próba etycznego odczytania tekstu,
[w:] Dialog kultur w edukacji…, s. 91.
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Edukację polonistyczną, pomimo tego, że musi się ona zawsze mieścić w ramach takiego
czy innego programu nauczania, chcielibyśmy przecież rozumieć możliwie najszerzej,
także, a może przede wszystkim jednak, jako wychowanie estetyczne i etyczne14.

Można powiedzieć w tym kontekście, że edukacja polonistyczna i międzykulturowa mają wiele miejsc wspólnych. Odnosząc się do definicji edukacji
międzykulturowej, edukację polonistyczną zorientowaną na wielokulturowość
rozumiem więc najogólniej jako: kształtowanie rozumienia odmienności, inności, Innego, kształtowanie własnej tożsamości (regionalnej, narodowej, ponadnarodowej), kształtowanie postawy otwartości na Inność, tolerancji, dialogu, upowszechnianie wiedzy o wartościach, dorobku kulturowym innych kultur, grup
etnicznych, narodowych itp., kształtowanie umiejętności komunikacji, wyrażającej się w postawie otwartości na drugiego człowieka. Warto zadać pytanie, jakie możliwości w dziedzinie edukacji międzykulturowej daje nauczycielowi
nowa podstawa programowa, dokument prawny, stanowiący fundament wykształcenia współczesnych uczniów. Analizując zapisy dokumentu na każdym
etapie nauczania, można dojść do następujących wniosków:
a. W szkole podstawowej (klasy I–III) zasób wiadomości, które ma przyswoić
uczeń, ma być przede wszystkim b l i s k i j e g o d o ś w i a d c z e n i u,
dlatego też część poruszanych tematów powinna dotyczyć życia rodzinnego.
W latach następnych (klasy IV–VI) znaczenia nabiera analiza i interpretacja
tekstów kultury, dzięki której uczeń ma kształtować hierarchie wartości,
p o c z u c i e t o ż s a m o ś c i i swój patriotyzm, konfrontować sytuacje
bohatera literackiego z własnymi doświadczen i a m i i oceniać jego postawę. Wymagane jest, by uczeń umiał odczytywać wpisane w dzieło literackie wartości pozytywne i ich przeciwieństwa.
Jednym z zadań nauczyciela na tym etapie jest „wprowadzanie ucznia w tradycję i sferę wartości narodowych oraz kształtowanie postawy o t w a r t o ś c i w o b e c i n n y c h k u l t u r”15. Tak sformułowany zestaw
wymagań daje nauczycielowi dowolność w wyborze tekstów literackich,
równocześnie nie zwalnia go z zadań wyszczególnionych w starej podstawie
programowej, przypomnijmy bowiem, że w porównaniu ze starą podstawą
programową znikły następujące zapisy dotyczące: zadań szkoły – „Motywowanie do poznawania literatury oraz różnorodnych tekstów kultury
(w t y m
r e g i o n a l n e j) […]”16, odbioru tekstów kultury –
„z uwzględnieniem odrębności regionalnej i etnicznej”17, oraz wyboru sa-

14

15
16
17

A. Borowski, Tożsamość polska i wielokulturowość jako problem edukacji polonistycznej, [w:]
Polonistyka w przebudowie, t. 2, Kraków 2005, s. 173.
http://bip.men.gov.pl/men_bip/akty_pr_1997-2006/rozp_155_zal_2.php, stan z 14.10.2011.
Tamże.
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mych lektur, jak „Baśnie, legendy, opowiadania i utwory poetyckie
(w t y m p o c h o d z ą c e z r e g i o n u)”18.
b. W gimnazjum uczeń ma pogłębiać wiedzę na temat c e c h k u l t u r y
i j ę z y k a s w o j e g o r e g i o n u, w interpretowaniu utworów ma
odnosić się już nie tylko do własnych odczuć i doświadczeń, ale też rozpoznawać obecne w nich k o n t e k s t y, np. historyczne. Jeśli zaś chodzi
o wartości, uczeń gimnazjum oprócz ich odczytywania w dziele powinien
posługiwać się nimi ze z r o z u m i e n i e m i o k r e ś l a ć z w i ą z a n e z n i m i p o s t a w y, jak np. tolerancja–nietolerancja, oraz odnosić je do literatury, innych sztuk i życia. Dodatkowo, powinien umieć, jak
piszą autorzy dokumentu, omawiać ponadczasowe zagadnienia egzystencjalne – j a k w i a r a r e l i g i j n a, i n n o ś ć, poczucie wspólnoty,
a także dostrzegać z r ó ż n i c o w a n i e postaw społecznych, obyczajowych, narodowych, religijnych, etycznych, kulturowych i w ich kontekście
kształtować swoją tożsamość. Na tym etapie jednym z zadań nauczyciela
jest zaznajamianie ucznia za pośrednictwem tekstów kultury z różnymi postawami moralnymi i skłanianie do refleksji nad konsekwencjami dokonywanych wyborów. Pogłębianie wiedzy na temat cech kultury i języka regionu automatycznie oznacza zaznajamianie się z literaturą i historią regionu,
co również było dodatkowo wyszczególnione w starej podstawie programowej – nauczyciel zobowiązany był do wprowadzenia na lekcji przykładów literatury regionalnej i ukazania jej znaczenia.
c. Na czwartym etapie edukacyjnym, w szkole ponadgimnazjalnej – uczeń interpretacje i analizę dzieła literackiego powinien wzbogacić o niezbędne dla
lektury fakty z historii literatury i innych dziedzin humanistyki; a dla zakresu
rozszerzonego rozpoznawać aluzje literackie i s y m b o l e k u l t u r o w e (np. biblijne, romantyczne) oraz ich funkcję ideową i kompozycyjną,
a także z n a k i t r a d y c j i, np. antycznej, judaistycznej, chrześcijańskiej, staropolskiej. Licealista powinien już nie tylko rozpoznawać k o n t e k s t y (literackie, kulturowe, religijne i filozoficzne), ale także wykorzystywać je w interpretacji. W zakresie wartościowania uczeń ma dostrzegać obecne w utworach literackich oraz innych tekstach kultury wartości narodowe i uniwersalne, zauważać w świecie k o n f l i k t y w a r t o ś c i
(np. równości i wolności, sprawiedliwości i miłosierdzia) oraz identyfikować
ich źródła. Na tym etapie do najważniejszych zadań nauczyciela polonisty
należą wprowadzanie ucznia w świat różnych kręgów tradycji – polskiej, europejskiej, światowej, oraz inspirowanie refleksji o szczególnie istotnych
problemach świata, człowieka, cywilizacji, kultury.

18

Tamże.
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ponadgimnazjalna

Szkoła gimnazjalna

Szkoła
podstawowa

TOŻSAMOŚĆ
– tematy bliskie doświadczeniu ucznia,
– tożsamość osobowa,
obywatelska, narodowa

KOMUNIKACJA
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uczeń:
– konfrontuje swoją sytu– słucha rozmówcy, rozację z sytuacją drugiego
mawia na tematy zwiączłowieka,
zane z życiem rodzin– ocenia postawy innych
nym, szkolnym i literatuludzi,
rą, prezentuje własne
– otwartość i szacunek wozdanie i uzasadnia
bec innych kultur

jw. +
jw. +
jw. +
– umacnianie tożsamości – dyskutuje, przyjmuje po- – konfrontuje swoją syturegionalnej (kształtowaglądy innych lub polemiację z sytuacją drugiego
nej w odniesieniu do
zuje z nimi
człowieka oraz ocenia
zróżnicowania)
jego postawę z uwzględnieniem kontekstów,
– rozpatruje zagadnienie
inności, tolerancji i nietolerancji,
– dostrzega zróżnicowanie
postaw,
– omawia ponadczasowe
zagadnienia egzystencjalne jak wiara religijna
i inność
jw. +
– umacnianie tożsamości
europejskiej oraz tożsamości rozpatrywanej w
perspektywie globalnej

jw. +
jw. +
– tworzy samodzielną wy- – inność rozpatrywana
powiedź argumentacyjną
w kontekście konfliktów
według podstawowych
wartości
zasad logiki i retoryki

Powyższe zestawienie sygnalizuje tylko najważniejsze i obowiązujące nauczyciela obszary, które można wykorzystać przy prowadzeniu edukacji międzykulturowej. Automatycznie prowokują one rozmowę o tożsamości regionalnej, narodowej, europejskiej i szerszej, dyskusję o inności, zróżnicowaniu kulturowym, konflikcie wartości i samych wartościach – takich jak tolerancja i szacunek. Proponowane uczniowi lektury, ich problematyka, sprzyjają rozwojowi
jego tożsamości; na początku edukacji mają dotyczyć tematów najbardziej mu
biskich, sprzyjających rozwojowi tożsamości osobowej, a następnie narodowej,
przy czym należałoby powtórnie przemyśleć, czy już na tym etapie uczeń nie
powinien być zapoznawany z cechami kultury i języka swojego regionu (a nie
jak do tej pory w gimnazjum, w którym podkreślono potrzebę kształtowania tożsamości regionalnej). Na poziom bardziej abstrakcyjny wkracza już uczeń gimnazjum, mający styczność z tekstami dotyczącymi Inności i wiary religijnej,
kształcąc swoją tożsamość regionalną w odniesieniu do różnorodności, w liceum
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wzbogaca rozumienie tekstów o konteksty kulturowe i religijne, tożsamość europejską, by następnie widzieć siebie w szerszej perspektywie, jako obywatela
świata. Jeśli chodzi o stosunek do Innego, postęp polega na przejściu od przyjętego z góry, w szkole podstawowej, szacunku dla innych ludzi, kultur, tradycji,
przez konfrontację swojej sytuacji z sytuacją Innego, rozumienie tolerancji i nietolerancji oraz dostrzeganie zróżnicowania postaw (gimnazjum) – do dostrzegania w świecie konfliktów wartości i analizowania ich źródeł w liceum. Kształtowanie umiejętności komunikacji zasadza się natomiast na przekonaniu, że
podstawa komunikacji związana jest z umiejętnością współpracy między ludźmi
oraz umiejętnością słuchania drugiego człowieka, niezbędnych do dyskusji, która doskonali się na kolejnych etapach nauczania – od prezentowania własnego
zdania, przez uzasadnianie go, polemizowanie z innymi lub przyjmowanie ich
poglądów, do wykorzystywania zasad logiki i retoryki w argumentacji. Zapisy
w podstawie programowej obowiązują każdego nauczyciela, jednak już od niego
samego zależy, jakie metody pracy wybierze, co szczególnie będzie w swojej
pracy akcentował oraz na co poświęci najwięcej czasu. Dlatego też jego osoba
i postawa decydują o tym, czy i w jakim stopniu zajęcia z języka polskiego
wzbogacone będą o komponent edukacji międzykulturowej. Musi on przy tym
pamiętać, że – jak zauważa Krzysztof Juszczak – edukacja międzykulturowa to:
„więcej niż uczenie się o innych czy szkolna wiedza pozwalająca zrozumieć,
kim są nasi sąsiedzi. Jest to przede wszystkim warsztat umożliwiający kształtowanie postaw i umiejętności kontaktu z innymi […] nie tylko przedstawicieli
różnych kultur, ale również osoby z naszego kręgu kulturowego, które preferują
inny styl życia, funkcjonujące na marginesie społecznym, niepełnosprawne”19.
Poruszony przez Juszczaka problem odsyła nas do zagadnienia tolerancji, do
której rozumienia uczniom wciąż jeszcze daleko. Za przykład niech posłużą
przeprowadzone przez Magdalenę Świątek badania (lata 2008–2009, na próbie
227 uczniów III klasy gimnazjum – gimnazjalista, przypomnijmy, według ministerialnych wytycznych powinien ze zrozumieniem posługiwać się terminami tolerancja-nietolerancja). W tym kontekście Barbara Myrdzik i Irena Morawska
zauważają:
[…] sposobom rozumienia tolerancji, w których jeden można odczytywać jako zbyt uproszczoną jej wersję, bliską indyferentyzmowi, a drugi jako maskowanie nietolerancji wobec innego i przyjęcie postawy zewnętrznej poprawności, sporadycznie towarzyszyło zrozumienie
[…] tolerancji polegającej na traktowaniu Innego jako równego sobie, autonomicznego podmiotu, mimo różnic, z przekonaniem, iż dzięki „innemu” lepiej poznam siebie20.

Do zastanowienia się nad tą sytuacją dodatkowo skłania fakt, że 37% badanych nie chciałoby dzielić ławki szkolnej z osobą reprezentującą inne wyznanie
19

20

K. Juszczak, O potrzebie edukacji międzykulturowej, [w:] Filozofia tożsamości, red. J. Kojkoł,
Gdańsk 2007, s. 120.
B. Myrdzik, I. Morawska, Kształcenie międzykulturowe w gimnazjum, „Polonistyka” 2010,
nr 8, s. 9.
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religijne21. W jaki sposób polonista może przyczynić się do poprawy tej sytuacji
i jakie czekają go przeszkody w edukacji międzykulturowej? Czesław Lewicki
wyodrębnił tzw. „błędy trzech” związane z edukacją ku wielokulturowości. Odnosząc się do wyróżnionych przez badacza kategorii, można stwierdzić, że próba
ich przezwyciężenia należy dziś do podstawowych wyzwań również edukacji
polonistycznej. Są to: indywidualizacja (działania te nie są przez nikogo koordynowane), intuicja (zamiast wiedzy intuicja osób ją realizujących) oraz improwizacja (działania te mają charakter spontaniczny)22.
a. Indywidualizacja
Przeciętny nauczyciel języka polskiego, jeśli chodzi o problematykę międzykulturowości, jest zdany niemal wyłącznie na siebie (wyjątkiem jest pomoc
asystentów kulturowych w szkołach, które przyjmują dzieci cudzoziemców –
ograniczona do maksymalnie 12 miesięcy). Nauczyciel w klasie monokulturowej pozbawiony jest zagwarantowanej instytucjonalnie pomocy konsultantów
i doradców metodycznych, którzy mogliby też koordynować jego działania,
współuczestniczyć w ich planowaniu i pomóc w analizowaniu ich efektów.
W dobrym położeniu są jedynie szkoły, które same zatrudniają koordynatorów –
na przykład psychologów międzykulturowych, lub weszły we współpracę z organizacjami pozarządowymi23.
b. Improwizacja
Improwizacji z definicji przysługują takie cechy, jak: spontaniczność, brak
uprzedniego przygotowania, synchronizacja aktu tworzenia i wykonywania.
Tymczasem nauczyciel realizujący założenia edukacji międzykulturowej musi
mieć świadomość, że ma za zadanie poprowadzić ucznia przez proces, któremu
powinna towarzyszyć planowość. Proces ten najlepiej współtworzyć z innymi
nauczycielami, trzeba też uwzględnić kapitał wiedzy – czyli to, co uczeń już wie
z poprzednich etapów nauczania – nie tylko języka polskiego, ale i innych
przedmiotów, jak np.: edukacji społecznej (klasy I–III), historii i społeczeństwa
(klas IV–VI), historii (gimnazjum i liceum), WOS-u czy filozofii oraz religii.
Przeanalizujmy to na podstawie jednego przykładu. Nauczyciel III klasy gimnazjum, chcący zrealizować temat lekcji związany z twórczością Papuszy24, może
od uczniów oczekiwać, że będą oni wiedzieli, że Romowie są jedną z mniejszości narodowych/etnicznych w Polsce (wymagania na przedmiocie historia i spo21
22
23

24

Tamże, s. 10.
Por. Cz. Lewicki, Edukacja wielokulturowa w okresie globalizacji..., s. 41.
Przykładem jest np. Klub Szkół Tolerancji współpracujący z Fundacją „Porozumienie bez barier”, realizującej program „Tęczowy Most Porozumienia”, czy działalność Polskiej Akcji Humanitarnej wspierającej szkoły przez szkolenia i wyposażenie w potrzebne do pracy materiały.
Bronisława Wajs (1908–1987), poetka cygańska.
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łeczeństwo w klasach IV–VI25), może też oczekiwać, że będą potrafili scharakteryzować kulturę i tradycję Romów, mieli świadomość, jak tworzą się podziały
w grupie na „swoich” i „obcych” (WOS – gimnazjum), dodatkowo dysponują
rozwiniętym rozumieniem pojęcia tolerancja. Wszystkie wymienione powyżej
wiadomości stanowią w teorii bogatą bazę do pracy, jednak od teorii do praktyki
jest daleko, co pokazuje przywoływane już badanie przeprowadzone przez
M. Świątek (w 10 klasach trzecich gimnazjum w 2008 roku) – na pytanie dotyczące tego, czy uczniowie uczestniczyli w zajęciach dotyczących tolerancji i nietolerancji (44% tak, 25% nie, 13,6% nie pamiętam, 16,7% brak odpowiedzi26),
co najmniej jedna czwarta uczniów nigdy nie zetknęła się na lekcji z tematem
dotyczącym tolerancji.
c. Intuicja
Edukacja międzykulturowa dla przeciętnego nauczyciela polonisty nie jest
prosta w realizacji. Nauczycielom brakuje niezbędnej wiedzy i doświadczenia.
O ile można oczekiwać, że nauczyciel poradzi sobie z doborem odpowiedniej literatury, o tyle sama metodyka edukacji międzykulturowej nastręcza już trudności. Jedynie entuzjaści podnoszą swoje kwalifikacje na kursach i studiach podyplomowych (prowadzonych przez katedry etnologii, pedagogiki czy psychologii
niektórych uniwersytetów), co z kolei nie pozostaje obojętne dla samych
uczniów. Należałoby się zastanowić, czy współczesne realia nie wymagają
przygotowania każdego nauczyciela do pracy w społeczeństwie wielokulturowym. Dlatego też uważam, że propozycją wartą przemyślenia jest to, by studenci kierunków nauczycielskich byli kierowani na zajęcia dotyczące edukacji międzykulturowej, zawierające co najmniej trzy elementy – przygotowanie pedagogiczne (metodyka edukacji międzykulturowej), przygotowanie przedmiotowe
(kategoria wielokulturowości w dydaktyce języka polskiego, procentująca tym,
że nauczyciel jest w stanie samodzielnie i krytycznie odnieść się do treści nauczanego przedmiotu) oraz przygotowanie psychologiczne (problematyka kształtowania się tożsamości, stereotypów, uprzedzeń, komunikacji międzykulturowej).

2. Literatura jako doświadczenie
Ostatnią kwestią, jaką chciałam poruszyć, jest rola literatury i sposób jej czytania w edukacji międzykulturowej. Literatura piękna spełnia istotną rolę, szczególnie tam, gdzie niemożliwe jest posiłkowanie się bezpośrednim doświadczeniem. Dlatego też James Banks w jednym z wywiadów na temat edukacji mię25

26

http://reformaprogramowa.men.gov.pl/images/Podstawa_programowa/men_tom_4.pdf, s. 29,
stan z 17.09.2011.
B. Myrdzik, I. Morawska, dz. cyt., s. 11.
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dzykulturowej powiedział, że program nauczania może mieć olbrzymi wpływ na
kształtowanie postaw młodzieży poprzez obecne w nim doświadczenia zastępcze – w tym literaturę, która może nawet mieć większe oddziaływanie niż rzeczywisty kontakt27. Na gruncie polskim zagadnienie to poruszyła m.in. Maria
Molicka, stwierdzając: „literatura piękna ilustruje myślenie narracyjne innych
ludzi przez ukazanie różnych sposobów interpretacji, odczuwania i zachowania,
w ten sposób rozwija: samoświadomość, nazywanie uczuć, poznawanie i rozumienie innych, siebie, także kreowanie siebie […] dostarcza: wzorów osobowych, daje treściowe matryce do interpretacji, a także zawiera w swoich zasobach informacje o świecie społecznym. Mechanizm jej oddziaływania polega
głównie na stymulacji myślenia narracyjnego i budowania zastępczego doświadczenia […] literatura umożliwia poznawanie myśli, uczuć i motywów zachowań
bohaterów znacznie wnikliwsze ni to się dzieje w rzeczywistości […] W rezultacie powstaje nowa wiedza, czyli zmiana w rozumieniu siebie lub innych. Jeśli
treści zawarte w opowiadaniu jednostka odniesie do siebie, to proces przetwarzania informacji może prowadzić do modyfikacji bądź korekty tożsamości i redukcji napięcia. W tym procesie «odkrywania» siebie może wystąpić katharsis,
czyli uzewnętrznienie emocji” 28.
Proces czytania i interpretowanie dzieła literackiego jako doświadczenia nie
tylko świata, ale również siebie, prowadzący do rozwoju tożsamości kulturowej,
„zaczyna się od doznania oporu i «niejasności», jest więc związany z niezrozumieniem, które człowiek pokonuje, prowadząc rozmowę z drugim29”. Kluczowe
jest więc tu rozumienie roli literatury w aspekcie zmiany. Tak rozumiana rola literatury pięknej w edukacji międzykulturowej związana jest z opisywanym
przez J. Piageta zjawiskiem decentracji personalnej, ta z kolei jest niezbędna do
wykształcenia większości międzykulturowych kompetencji – szacunku dla inności, empatii, uznania czyjejś tożsamości, tolerancji dla niejednoznaczności30.
Decentracja personalna to „zdolności różnicowania osobistych i cudzych do27

28

29

30

Multiculturalism’s Five Dimensions. Dr. James A. Banks on Multicultural Education –
rozmowa z Michelle Tucker, http://www.learner.org/workshops/socialstudies/pdf/session3/3.
Multiculturalism.pdf, stan z 09.09.2011.
M. Molicka, Terapeutyczna rola literatury w paradygmacie psychologii kognitywnej, http://
skryba.inib.uj.edu.pl/wydawnictwa/e07/n-molicka.pdf, stan z 14.10.2011.
B. Myrdzik, W poszukiwaniu przestrzeni. Refleksje na temat sensu czytania nie tylko „lektur
szkolnych”, [w:] Czytanie tekstów kultury: metodologia, badania, metodyka, Lublin 2010.
Miłosz Czerniejewski wyróżnił następujące kompetencje międzykulturowe: 1. szacunek dla inności, 2. empatia, 3. uznanie tożsamości, 4. tolerancja dla niejednoznaczności, 5. wiedza,
6. umiejętność odkrywania i interakcji, 7. elastyczność w zachowaniu, 8. świadomość procesów komunikacji, 9. umiejętności interpretowania odnoszenia się (dostrzeganie różnic i podobieństw), 10. krytyczna świadomość kulturowa, 11. nastawienie na działanie, por. Autobiografia Spotkań Międzykulturowych, http://www.ore.edu.pl/index.php?option=com_content&view=
article&id=958:autobiografia-spotka-midzykulturowych-najnowszy-pakiet-edukacyjny-radyeuropy&catid=99:edukacja-obywatelska-aktualnoci&Itemid=1205, stan z 14.10.2011.
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znań, myśli, przeżyć oraz wchodzenia w ich położenie”31, zdolność do dostrzegania i rozumienia punktu widzenia innych osób. Uwzględnienie tej kategorii
w dydaktyce języka polskiego może okazać się bardzo pomocne. Według Piageta zdolność decentracji rozwija się u dziecka w studium operacji konkretnych
(7–11 lat), w tym okresie dziecko dostrzega, że inni mogą inaczej myśleć, ale
potrzebuje ciągłego, systematycznego konfrontowania swojego sposobu myślenia z rówieśnikami. W szkole podstawowej nauczanie języka polskiego powinno
dlatego w dużej mierze opierać się na dyskusji, debatach, rozmowach, pozwalających zderzać się z różnymi sposobami myślenia. Literatura piękna powinna
przede wszystkim dotyczyć tego, z czym dziecko styka się i co obserwuje na co
dzień, ponieważ nie jest jeszcze zdolne do rozwiązywania hipotetycznych i abstrakcyjnych problemów i najłatwiej jest mu się utożsamić z bohaterem literackim, a więc kształcić umiejętność decentracji. Wtedy też wprowadzanie na lekcji
utworów związanych ze środowiskiem kulturowym ucznia uruchamia procesy
lepszego odbioru, rozumienia czytanego tekstu. Wszystkie te elementy wpływają na polepszenie wyników w nauce czytania, co zauważa Sławomir Jabłoński:
„Odczytanie czyichś myśli zawartych w formie pisemnej wiąże się z umiejętnością relatywizowania własnego punktu widzenia. Trzeba umieć się postawić
w sytuacji nadawcy komunikatu, zrozumieć jego punkt widzenia, by możliwie
wiernie odczytać przekaz pisany. Sprawne czytanie wiąże się z umiejętnością
decentracji, przyjmowania innego niż własny punktu odniesienia, a w konsekwencji także uruchamia zdolność do empatii”32.
W stadium operacji formalnych (11–15 lat i powyżej) następuje proces
uwalniania myślenia od bezpośredniego doświadczenia, wtedy też lektura staje
się bardziej dojrzalsza i pełna refleksji. Wtedy też propozycje lekturowe mogą
wyjść tematycznie poza bezpośrednie doświadczenia ucznia, choć w gimnazjum
powinny dotyczyć spraw mu bliskich (literatura młodzieżowa), tak by uczeń
miał jak największą możliwość utożsamiania się z bohaterem literackim, widzenia świata jego oczami. Zwraca na to uwagę Barbara Myrdzik, według niej edukacja polonistyczna stoi przed niezwykle istotnym zadaniem akceptowania idei
wielokulturowości, między innymi poprzez „budzenie refleksji […] o tym, iż
«ten sam przedmiot, ten sam fakt rozmaite posiada właściwości zależnie od tego,
z czyjego punktu widzenia je rozpatrujemy»”33. Dialog międzykulturowy na
każdym etapie nauczania może zachodzić pomiędzy tekstem a odbiorcą –
w trakcie poznawania i interpretowania – między wartościami zakorzenionymi
31

32

33

A. Stefańska, S. Majcher, Teatr podążający za osobą, http://kulturaenter.pl/teatr-podazajacyza-osoba/2011/01/, stan z 14.10.2011.
S. Jabłoński, Jak nauczać dla rozwoju dziecka, „Edukacja i Dialog” 2001, http://www.
eid.edu.pl/archiwum/2001,99/wrzesien,171/jak_nauczac_dla_rozwoju_dziecka,1173.html, stan
z 17.09.2011.
B. Myrdzik, Dialog z Innym w przestrzeni kultury w wybranych koncepcjach, [w:] Dialog kultur w edukacji…, s. 18.
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w mentalności osoby uczącej się i wartościami przekazywanymi przez teksty34.
Posiłkowanie się na lekcjach języka polskiego literaturą poruszającą problematykę Inności, także innych kultur, prowadzi do weryfikacji stereotypów i przekonań, co skutkuje poszerzaniem zakresu tolerancji. Nauczanie oparte na kategorii decentracji – dostosowanie lektury i sposobu pracy z nią do możliwości
decentracji wynikającej z wieku ucznia, aktywowanie uczniów do wyrażania
swojej opinii na temat bohaterów literackich w trakcie dyskusji, debat, uwrażliwienie na potrzebę wczucia się w rolę bohatera literackiego, pomaga zrozumieć
uczniom nie tylko innych, ale też siebie, czyni ucznia zdolnym do empatii
i utożsamiania się z drugim człowiekiem. John Gaughan stwierdził: „Chociaż
nigdy nie możemy być w rzeczywistości inną osobą, możemy sobie wyobrazić,
co to będzie, jak się nią jest [sic]... Literatura roziskrza naszą wyobraźnię, może
pomóc nam współistnieć i docenić siebie”35. Nauczanie oparte na utożsamianiu
się pozwala bowiem maksymalnie zbliżyć ucznia do rzeczywistości, którą poznaje, a dzięki temu dokładnie ją zrozumieć, a uświadomienie różnic kulturowych to uświadomienie stanów umysłu36. Wiedza rodzi rozumienie, a rozumienie leży u podstaw tolerancji.
Podsumowując, można stwierdzić, że edukacja międzykulturowa jest dla nauczyciela polonisty nie tylko zadaniem, ale i wyzwaniem – aby ją prowadzić,
brakuje mu zarówno wiedzy, jak i doświadczenia. Kwestią do przemyślenia jest
więc wykształcenie nauczycieli, którzy nie tylko będą dysponowali odpowiednią
wiedzą, ale przeniosą ją do praktyki szkolnej i będą umieli planować swoje działania. Może rozwiązaniem byłaby ścisła współpraca z organizacjami pozarządowymi, które dużo uwagi poświęcają temu zagadnieniu. Problematyczna jest
też kwestia materiałów do pracy, bazy tekstów, ćwiczeń, zadań, scenariuszy lekcji przeznaczonych specjalnie dla nauczycieli języka polskiego realizujących założenia edukacji międzykulturowej. Uważam też, że jeszcze raz należy przemyśleć potrzebę zwrócenia większej uwagi na edukację regionalną w szkole podstawowej. Konieczne jest ponadto uwrażliwienie nauczycieli na fakt, że czytanie
literatury jest również kontaktem z Innym. Dlatego też dyskusja nad lekturą,
oparta o kategorie decentracji interpersonalnej, powinna stać się codziennością
na lekcjach języka polskiego.
Kwestią równie ważną, a może podstawową, jest jednak postawa samych
nauczycieli, ich zainteresowanie, prawdziwa otwartość na drugiego człowieka,
która ujawnia się w codziennym kontakcie z uczniem. O tym, jak jest to istotne,
34

35

36

Por. G. Zarzycka. Opis pedagogiki zorientowanej na rozwój kompetencji i wrażliwości interkulturowej, [w:] Dydaktyka języka polskiego jako obcego u progu XXI wieku, red. W.T. Miodunka,
A. Seretny, Kraków 2008, s. 63–79.
Multicultural Literature in Middle School: Developing Students’ Self- and Cross-Cultural Understanding, http://www.multiculturaljournal.com/volumes/6/pdf/giouroukakis.pdf, s. 54, stan
z 14.10.2011.
Cz. Lewicki, dz. cyt., s. 65.

254

Sylwia PIKULA

świadczy Raport z badań terenowych w szkołach („Młodzież, imigranci, tolerancja”) realizowanych przez Towarzystwo Demokratyczne Wschód, a dotyczący
postaw nietolerancji wśród młodzieży oraz ich źródeł. Jakościowe badania terenowe realizowane metodą studium przypadków pokazały, że nawet w szkołach,
w których obecni są cudzoziemcy, dominuje bardziej optyka asymilacji niż wzajemnie ubogacającej się integracji. Nie rozumiejąc, że równi nie jest synonimem
podobni, nauczyciele, w których klasach znaleźli się cudzoziemcy, nie modyfikowali w żaden sposób swoich zajęć. Wykazali się brakiem refleksji nad potrzebą zmiany sposobu swojej pracy dydaktyczno-wychowawczej, nie wykorzystując szansy do integracji. Może warto zastanowić się nad refleksją Jamesa A. Banksa,
który w jednym z wywiadów mówił:
Nauczyciele często mówią: „Mam wszystkie te mniejszości w mojej klasie. Mam tam 30
różnorodności i pięć języków. Co mam zrobić?”. Wiecie, co odpowiadam? Mówię: Zacznij od siebie”37.

Summary
Didactics of polish language as native facing the challenges
of intercultural education
The subject of the article concerns the task set to literature and polish language didactics in the context of multiculturalism and intercultural education.
Starting point is the statement that main commitment of education of polish language is preparing the student to participation in everyday cultural and social life
in every aspect of it. It is specially vital today, in the conditions of intensified interactions with other cultures. Special attention in the article is paid to ministerial documents. All this leads to a conclusion that intercultural education is not only simple task for a teacher, but also a challenge. Teachers lack both –
knowledge about intercultural education itself and means of introducing it to
a teaching process.

37

http://www.learner.org/workshops/socialstudies/pdf/session3/3.Multiculturalism.pdf, stan z 14.10.2011.
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Tekst ustny w dyskursie edukacyjnym
1. Pojęcie dyskurs
Za największego popularyzatora pojęcia dyskurs uważa się przedstawiciela
nurtu anglojęzycznego T.A. van Dijka1. Van Dijk podaje, że dyskurs to zdarzenie komunikacyjne, które odnosi się do języka mówionego oraz sposobów wypowiadania się, i wskazuje na jego trzy wymiary: użycie języka, przekazywanie
idei oraz interakcję2. W swoich pracach van Dijk3 rozwija koncepcje kontekstu
jako składnika wiarygodności dyskursu. Kontekst w jego koncepcji należy pojmować jako formułowane przez uczestników dyskursu subiektywne właściwości
sytuacji społecznych, które nazywa modelami mentalnymi. Właśnie te modele
kontekstu kontrolują procesy produkcji i odbioru dyskursu; pisze „«doświadczenie» czy «bycie świadomym» zdarzenia komunikacyjnego, w którym się uczestniczy, stanowi właśnie to, co nazywamy modelem kontekstu lub kontekstem”4.
Według van Dijka analiza dyskursu nie powinna ograniczać się do badania tekstu
i rozmowy, ale powinna uwzględniać teorię kontekstu, a w szczególności wiedzę.
Główni przedstawiciele francuskiej szkoły analizy dyskursu zaprezentowali
swoje najważniejsze osiągnięcia badawcze w „Langage” 117 (1995): Les analyses du discours en France. Francuska szkoła analizy dyskursu przeciwstawia
1

2
3
4

T.A. van Dijk, Dyskurs jako struktura i proces, przeł. G. Grochowski, Warszawa 2001; tegoż,
Contextual knowledge management in discourse production. A CDA perspective, [in:] A New
Agenda in (Critical) Discourse Analysis, ed. by R. Wodak, P. Chilton, Amsterdam 2005, s. 71–100;
tegoż, Badania nad dyskursem, [w:] Współczesne teorie socjologiczne, t. 2, red. A. Jasińska-Kania i in., Warszawa 2006, s. 1020–1046; tegoż, Kontekstualizacja w dyskursie parlamentarnym. Aznar, Irak i pragmatyka kłamania, [w:] Krytyczna analiza dyskursu. Interdyscyplinarne
podejście do komunikacji społecznej, red. A. Duszak, N. Fairclough, Kraków 2008, s. 215–244.
Tenże, Badania nad dyskursem…, s. 1020–1021.
Tenże, Contextual knowledge…; tegoż, Kontekstualizacja w dyskursie...
Tenże, Kontekstualizacja w dyskursie..., s. 220.
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dyskurs wypowiedzi (énoncé). Wypowiedź to ciąg zdań wytworzonych między
dwiema przerwami komunikacyjnymi. Dyskurs natomiast to wypowiedź rozważana z punktu widzenia mechanizmów dyskursywnych. Wyodrębniając typologie formalne oraz typologie funkcjonalne, Maingueneau5 wyróżnia dyskurs narracyjny, dydaktyczny, prawniczy czy religijny. W późniejszych pracach6 badacz
dzieli dyskursy na wypowiedzeniowe, komunikacyjne i sytuacyjne. Typy te
oparte są – odpowiednio na relacji wypowiedzi do sytuacji wypowiedzeniowej –
na funkcjach wypowiedzeniowych oraz na dystrybucji w określonych strefach
życia społecznego, takich jak, np., szkoła, dom, itp.
Szerokie rozumienie dyskursu proponuje P. Ricoeur7. Jego zdaniem, jest to
zdarzenie językowe tworzące tekst, który odnosi się do świata i przez strukturę
wypowiedzi określa autora (samoreferencja). Każdy tekst jest dyskursem mającym charakter indywidualny i konkretne znaczenie.
Przyjmuję, że dyskurs edukacyjny to zdarzenie komunikacyjne towarzyszące
porozumiewaniu się ucznia/studenta i nauczyciela (dyskurs oficjalny) lub
uczniów/studentów między sobą (dyskurs nieoficjalny) w instytucji edukacyjnej,
np. szkole lub uczelni. W efekcie powstaje tekst/wypowiedź (oficjalny/a i nieoficjalny/a), jako realizacja praktyk dyskursywnych, wybór dyskursu.
Istotną częścią analizy dyskursu jest zdefiniowanie i opis stosunków między
badanym dyskursem a jego kontekstem. Dyskurs nigdy nie występuje odizolowany od świata społecznego, który go otacza, wręcz przeciwnie – sens dyskursu
można zrozumieć tylko wtedy, gdy zrozumie się jego społeczno-kulturową sytuację komunikacyjną.
Kontekst globalny dyskursu to specyfika kultury, w której jest on wytwarzany. Każdy dyskurs można badać i interpretować jedynie na tle kultury, w której
on funkcjonuje, dlatego najlepiej badać dyskursy wywodzące się z własnej kultury. Obok globalnego kontekstu kultury, dyskurs jest kształtowany także przez
węższy, bardziej specyficzny kontekst sytuacyjny – związany z sytuacją społeczną. Należy w analizie dyskursu uwzględnić między innymi takie składniki
kontekstu sytuacyjnego, jak: sytuację nadawczo-odbiorczą, interakcje, warunki
czasoprzestrzenne oraz obszar komunikacji językowej.
Uczestnikami dyskursu edukacyjnego są uczniowie/studenci (młodzież) oraz
nauczyciele. Młodzież to kategoria wiekowa jednostek będących w stadium
przejściowym między dzieciństwem a dorosłością, zmierzająca w toku socjalizacji i rozwoju do osiągnięcia pełni dojrzałości8. Rola ucznia lub studenta wiąże
się z formalnymi aspektami funkcjonowania systemu edukacyjnego i normami
wiekowymi określanymi dla poszczególnych szczebli kształcenia. Nadawcą
5

6
7
8

D. Maingueneau, Nouvelles tendances en analyse du discours, Paris 1987; tegoż, L’énonciation
philosophique comme institution discursive, „Langages” 1995, no 119, s. 40–62.
Tenże, Les termes clés de l’analyse du discours, Paris 1996.
P. Ricoeur, Język, tekst, interpretacja, Warszawa 1989.
Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, red. T. Pilch, Warszawa 2004.

Tekst ustny w dyskursie edukacyjnym

257

w dyskursie edukacyjnym może być gimnazjalista (wiek między 13. i 16. r. ż.),
licealista (wiek między 16. i 19. r. ż.) oraz student (wiek między 19. a 25. r. ż.).
Uczestnikiem dyskursu edukacyjnego jest także nauczyciel. Jest to nadawcaprofesjonalista przygotowany merytorycznie, pedagogicznie, psychologicznie
oraz metodycznie do pełnienia swojej roli społecznej. Miejsce i czas w dyskursie
są ściśle określone. Miejscem jest placówka oświatowa, np. szkoła lub uczelnia.
Czas zależny jest od harmonogramu zajęć w szkole lub uczelni. Jednostka lekcyjna/ćwiczeniowa trwa w dyskursie edukacyjnym 45 minut, a wykładowa 90.
Obszarem komunikacji jest edukacja. W ujęciu słownikowym edukacja to: wychowanie, głównie pod względem umysłowym; proces zdobywania wiedzy,
umiejętności, najczęściej przewidzianych programem szkolnym, studiów; ogół
procesów oświatowo-wychowawczych, obejmujących kształcenie i wychowanie
oraz szeroko pojętą oświatę9.

2. Tekst ustny w analizie dyskursu
Do analizy dyskursu wykorzystuje się zarówno teksty pisane, jak i mówione.
Termin tekst jest pochodzenia łacińskiego. Łaciński textus to ‘tkanina, plecionka’, przenośnie ‘układ wyrazów’10. Spotykamy też bardziej szczegółowe objaśnienie: texō, -ere, -texuī, -textum – w znaczeniu właściwym ‘tkać’, przenośnie
‘splatać, układać, sklejać, wiązać, komponować’; textūra, - ae (od texere) –
w znaczeniu właściwym ‘tkanie, tkanina’, przenośnie ‘spojenie, złączenie’;
textus, -ūs (od texere) – w znaczeniu właściwym ‘tkanie, tkanina’, ale też ‘układ,
wykład, kontekst (o mowach i innych utworach literackich)’11. Pojęcie tekstu
jest utożsamiane z pojęciem dyskursu12, pojęcie dyskursu jest traktowane przy
tym jako terminologiczna redundancja pojęcia tekstu13, dyskurs jest pojmowany
jako zjawisko wstępne do opisu tekstu14, wreszcie postulowane jest całkowite
oddzielenie tekstu od dyskursu15. Tekst może być pisany lub mówiony.
9

10
11
12

13
14

15

Mały słownik języka polskiego, red. S. Skorupka, Warszawa 1968, s. 157; Słownik współczesnego języka polskiego, red. B. Dunaj, t. 1–2, Warszawa, t. 1, s. 226; W. Okoń, Nowy słownik
pedagogiczny, Warszawa 1995, s. 64.
Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, red. K. Polański, Wrocław 2003, s. 595.
Słownik łacińsko-polski, red. M. Plezia, t. 1–5, Warszawa 1979, s. 374–375.
I. Bellert O pewnym warunku spójności tekstu, [w:] O spójności tekstu. Praca zbiorowa, red.
M.R. Mayenowa, Wrocław 1971, s. 47; R. Grzegorczykowa, Głos w dyskusji o pojęciu tekstu
i dyskursu, [w:] Tekst. Problemy teoretyczne, red. J. Bartmiński, B. Boniecka, Lublin 1998, s. 37–43.
B. Boniecka Lingwistyka tekstu. Teoria i praktyka, Lublin 1999, s. 32.
J. Labocha Tekst, wypowiedź, dyskurs, [w:] Styl a tekst, red. S. Gajda, M. Balowski, Opole
1996, s. 49–53; A. Duszak, Tekst, dyskurs, komunikacja międzykulturowa, Warszawa 1998,
s. 13–21, 61–66.
M. Kawka, Dyskurs i tekst w świetle uwarunkowań konsytuacyjnych i kontekstualnych, „Polonica” 1998, nr 19, s. 31–40.
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W analizie dyskursu tekst pisany może stanowić np. prasa publicystyczna,
religijna czy polityczna. Zdobycie go nie wymaga większych trudności i nakładów. Inaczej jest w przypadku tekstu ustnego, który stanowi podstawę analizy
dyskursu mówionego. Podstawę materiałową w dyskursie mówionym stanowią
rzeczywiste wypowiedzi jego uczestników nagrane na płyty DVD. Nagrania
powinny być sporządzane przy użyciu profesjonalnego sprzętu. Pod uwagę należy brać wyłącznie rzeczywiste teksty, które pojawiają się w dyskursie. W analizie można uwzględnić zarówno oficjalne, jak i nieoficjalnych wypowiedzi.
Przeprowadzenie badań dyskursu ustnego, mówionego, wymaga ogarnięcia całej
struktury każdej wypowiedzi, a w jej obrębie przyjrzenia się samej substancji
dźwiękowej, w tym jej właściwościom akustycznym, które także są przekaźnikiem komunikatu (ewentualna ocena ich skuteczności), oraz wydobycie ważnych elementów kodów towarzyszących (mimiczności i gestyczności).
Istotnym problemem w badaniu dyskursu ustnego jest wewnętrzna segmentacja wypowiedzi na podstawowe jednostki. W tym celu poddaje się obserwacji
następujące elementy: pauzy, intonacje oraz struktury tematyczno-rematyczne.
W odniesieniu do tych ustaleń wyodrębnia się w analizowanym dyskursie podstawową jednostkę – jednostkę semantyczno-komunikacyjną. W wyniku takiej
segmentacji tekstów ustnych uzyskuje się jednostki formalnie uporządkowane,
mieszczące się w typowej strukturze tematyczno-rematycznej z ewentualnym
błędem stylistycznym, składniowym lub wykolejeniem spowodowanym mówionym charakterem wypowiedzi. Jako granice jednostki komunikacyjnej przyjmuje się jej zrozumienie. Trzy lipskie germanistki Ula Fix, Hannelore Poethe i Gabriele Yos16 zwracają uwagę na właściwości szeroko ujmowanej komunikacji
ustnej, do której zaliczają sytuacyjność, interakcyjność, spontaniczność i emocjonalność i środki ich realizacji: prozodyczne, składniowe, delimitacyjne i leksykalne. Autorki zaliczają do komunikacji ustnej nie tylko porozumiewanie się
face to face, ale także teksty przygotowane pisemnie i wygłoszone.
Teksty zarówno pisemne, jak i ustne powinny być wyekscerpowane do badań w całości, choć niekiedy poddaje się analizie kilka akapitów z obszernej
wypowiedzi. Niezmiernie istotny jest w tego typu analizie cały werbalny kontekst sytuacyjny wypowiedzi. Należy odnotować także materiały, które poprzedzają analizowaną wypowiedź oraz te, które po niej następują. Teksty należy
analizować w prawdziwej kolejności i sekwencji czasowej. To oznacza, że podczas analizy szczególną uwagę należy zwracać na kolejność wątków, motywów,
tematów i środków wyrazu. Jaka jest ich rzeczywista kolejność i w jakich odstępach po sobie następują.
Zainteresowanie tekstem przejawia się nie tylko w kontekście opisu tego
obiektu czy opisu relacji tekst–dyskurs, ale również w badaniach nad regulacyj16

U. Fix, H. Poethe, G. Yos, Textlinguistik und Stilistik fur Einsteiger. Ein Lehr- und Arbeitsbuch, Frankfurt 2001.
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ną funkcją tekstów17 i rolą tekstów w mediach18. Tekst jest też przedmiotem zainteresowania pedagogiki19, socjolingwistyki i psycholingwistyki20. Widoczne
jest także u schyłku XX w. i na początku XXI w. zainteresowanie w badaniach
analizą statystyczną21.
a. Cechy tekstu ustnego w dyskursie edukacyjnym związane z modelem
komunikacyjnym – sytuacyjność i somatyczność
Istotną cechą tekstów ustnych jest ich osadzenie w sytuacji komunikacyjnej
(kontekście sytuacyjnym). Wypowiedź ustna jest realizowana przez kogoś,
w określonym miejscu i czasie. Nieodzownymi parametrami są: kategoria osoby,
miejsca i czasu. Bez ich uwzględnienia wypowiedź nie jest zrozumiała. Nadawcą tekstów ustnych w dyskursie edukacyjnym jest nauczyciel, (wykładowca),
student, uczeń. Teksty ustne są zaadresowane do odbiorcy zbiorowego. Kategoria osoby pełni w tego typu tekstach funkcję szczególną. Jest wyrażona przez zaimki osobowe (również dzierżawcze i wskazujące), czasowniki (w różnych czasach i trybach), a także przez rozmaite rodzaje nominacji i deskrypcji określonych.
Kształtuje specyficzną więź pomiędzy nadawcą a odbiorcą (inkluzywne my); służy
budowaniu autorytetu nadawcy przy jednoczesnym docenieniu odbiorcy.
W dyskursie edukacyjnym oficjalnym poprzez tekst ustny wykorzystuje się
interakcje adresatywne oraz interpersonalne. Stosowane przez nadawcę formuły
powitań audytorium są najczęściej wsparte kontaktem wzrokowym, polegającym na ogarnięciu wszystkich wzrokiem, oraz wzmocnione ukłonem głową.
Nadawca zazwyczaj nawiązuje kontakt z audytorium poprzez zwroty grzecznościowe mówiące o zadowoleniu z kontaktu, np. Z przyjemnością mogę z Państwem porozmawiać na temat...; Cieszę się, że mogę z Państwem porozmawiać
o... W trakcie realizacji tekstu ustnego mówca grzecznościowo podtrzymuje
kontakt z audytorium. Służą do tego formy adresatywne, będące zazwyczaj modyfikacjami inicjalnej formy adresatywnej, np. Szanowni Państwo; Proszę pamiętać także o tym...; Jestem gotów z Państwem podyskutować o...
Nadawca w celu współpracy świadczącej o partnerskim stosunku z milczącym z reguły audytorium stosuje tzw. formy dialogiczne. Są to „naśladujące”
17

18
19

20

21

M. Čechová, K regulativni a operativni funkci komunikátů, [w:] Regulacyjna funkcja tekstów,
red. K. Michalewski, Łódź 2000, s. 5–10; K. Michalewski, Funkcja form czasownikowych
w tekstach regulacyjnych, [w:] Regulacyjna funkcja tekstów, s. 25–33.
Tekst w mediach, red. K. Michalewski, Łódź 2002.
J. Nocoń, Strategie interakcyjne w dyskursie dydaktycznym (na przykładzie podręcznika szkolnego), [w:] Style konwersacyjne, red. B. Witosz, Katowice 2006; J. Nocoń, Podręcznik szkolny
w dyskursie dydaktycznym – tradycja i zmiana, Opole 2009.
A. McCabe Zdania w połączeniach – tekst i dyskurs, przeł. J. Bobryk i inni, [w:] Psycholingwistyka, red. J.B. Gleason, N.B. Ratner, Gdańsk 2005, s. 299–332.
A. Pawłowski, Metody kwantytatywne w sekwencyjnej analizie tekstu, Warszawa 2001, s. 34–38;
J. Woronczak, O statystycznym określeniu spójności tekstu, [w:] Semantyka tekstu i języka, red.
M.R. Mayenowa, Wrocław 1976, s. 165–173.
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dialog formy gramatyczne liczby mnogiej, np. Pamiętajmy, proszę, o...; Przypomnijmy informacje z poprzedniego wykładu...
Zakończenie tekstu ustnego również wzbogacone jest o formuły grzecznościowe. Nadawca dziękuje za uwagę oraz prosi o uczestnictwo w następnym
spotkaniu, np. Dziękuję Państwu za uwagę; Liczę na Państwa obecność w następnym naszym spotkaniu.
Obok komunikacji werbalnej nadawcy tekstu ustnego w dyskursie edukacyjnym posługują się także komunikacją niewerbalną, przede wszystkim gestami.
Gesty spełniają istotną rolę w tworzeniu spójnego i czytelnego komunikatu oraz,
a może przede wszystkim, przekazują znaczenia. Skracają i ułatwiają przekaz,
dzięki nim komunikacja staje się bardziej płynna i oszczędna. Przekazują znaczenia i ekspresję i czynią to równie dobrze jak słowa. Gesty nie są kombinatoryczne. Dwa gesty wykonane razem nie łączą się tak, by utworzyć jakiś większy,
bardziej złożony gest. Nie da się wyróżnić struktury hierarchicznej gestów składającej się z innych gestów. Ta cecha „niekombinatoryczności” kontrastuje z hierarchiczną strukturą języka. W przypadku zdań, jednostki niższego rzędu łączą
się, aby tworzyć jednostki wyższego rzędu. W przypadku gestów – każdy symbol całkowicie wyraża swoje znaczenie. Najczęściej na jedno zdanie przypada
jeden gest, lecz czasem może pojawić się ich więcej. W literaturze można zaobserwować wiele różnych klasyfikacji sygnałów niewerbalnych, w których stosuje się odmienne kryteria i którym przyświecają odmienne cele. Istnieje klasyfikacja funkcjonalna, czyli podział ze względu na zadania komunikacyjne, jakie
sygnały te mają wykonywać, oraz klasyfikacja instrumentalna, ze względu na
sposób, w jaki stawiane im zadania wykonują.
Ze względu na podział funkcjonalny wyróżnia się znaki: syntaktyczne – służące organizacji pojedynczych wypowiedzi i ich sekwencji (przerwy, akcentacja, ruch ręki oddzielający części zdania, wybijanie rytmu ręką) oraz koordynacji tempa mówienia i stanu emocjonalnego obu rozmówców; semantyczne – mające przekład w postaci wyrażeń językowych (np. pogrożenie palcem, zamiast
słów nie wolno; puknięcie palcem w czoło, zamiast słów jesteś głupi), a także
precyzujące lub zmieniające znaczenie wypowiadanych słów, na przykład mrugnięcie okiem, oznaczające, że czegoś nie powiedziano na serio; pragmatyczne –
wyrażające stany psychiczne, np. śmiech, stosunek do rozmówcy, np. przytulenie lub odepchnięcie, i stosunek do wypowiadanych przez niego słów, np. potakiwanie, a także przynależność grupową, np. emblemat w klapie marynarki; regulacyjne – związane z ogólną organizacją konwersacji, jak sygnały zakończenia danej wypowiedzi (np. przez intonację opadającą) albo całej wymiany (np.
przez wskazanie na zegarek), sygnały przekazania głosu (np. przez wypowiedź
z intonacją pytania), sygnały chęci przejęcia głosu (pewne ruchy rąk i tułowia,
otwarcie ust) itp.
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Inny podział funkcjonalny zaproponowany przez Ekmana22 dzieli znaki niewerbalne na pięć grup. Emblematy – mające dość precyzyjnie zdefiniowane
znaczenie. Zastępują one określone słowa i frazy, wyrażają konkretne emocje
i postawy. Przykładem jest wzruszenie ramion jako odpowiednik nie mam pojęcia albo nic mnie to nie obchodzi. Emblematy bywają też nazywane znakami autonomicznymi. Ilustratory – służące do uzupełniania treści wypowiadanych
słów. Najczęściej wykonuje się je rękami, np. w celu zasygnalizowania wielkości, odległości i kierunku, ale używa się tu również mimiki i kanału wokalnego,
aby np. podkreślić wagę pewnego słowa. Regulatory – organizujące całość sytuacji komunikacyjnej, a więc takie sygnały, jak tempo mówienia, przerwy, intonacja pytająca lub kończąca frazę, wzrokowe sygnały zamiaru przejęcia inicjatywy w dialogu lub odwrotnie – chęci przekazania głosu któremuś z pozostałych
uczestników konwersacji i tym podobne. Manipulatory – nazywane też adaptatorami, zapewniające (przynajmniej pozornie) większy komfort danej osobie, np.
zmiana pozycji na krześle, oparcie się o ścianę, założenie nogi na nogę. Należą
tu także ruchy, takie jak pocieranie jednej części ciała o drugą, przestawianie
przedmiotów na stole itp.; wskaźniki uczuć – przekazujące odbiorcy aktualny
stan ducha nadawcy. Są to ekspresje emocji, wyrażane głównie twarzą, parajęzykiem, tonem głosu i pozycją ciała.
Zbigniew Nęcki23 zebrał grupy znaków pojawiające się w większości podziałów instrumentalnych i sporządził listę zawierającą dziesięć typów sygnałów: gesty – ruchy głowy, rąk, nóg, tułowia; mimika – to, co wpływa na ogólny
wyraz twarzy, np. układ ust, brwi, zmarszczenie czoła; dotyk – głaskanie, obejmowanie, odpychanie itp.; prezentacja – ubiór i rekwizyty, fryzura, makijaż; parajęzyk – dźwięki niebędące słowami: chrząknięcia, westchnienia, śmiech,
gwizd itp.; sposób mówienia – szybkość wypowiadania słów, przerwy, intonacja; sposób patrzenia – kierunek spojrzenia, długość kontaktu wzrokowego; dystans – odległość fizyczna między rozmówcami; układ ciała – sposób siedzenia
i stania, stopień napięcia mięśni, pozycja otwarta, zamknięta, układ otoczenia –
umeblowanie, obrazy, sposób rozłożenia dokumentów na biurku itp.
Gesty nie tylko przekazują znaczenia, ale spełniają istotną rolę w tworzeniu
spójnego i czytelnego przekazu. Dzięki nim komunikacja staje się bardziej płynna i oszczędna. Gesty dostarczają także informacji o wypowiadających się osobach, ich postawie wobec tego, co mówią, i o ich związku z ludźmi, do których
adresują swoje wypowiedzi. Znaki niewerbalne wraz z mową tworzą zintegrowany komunikat.

22
23

Natura emocji. Podstawowe zagadnienia, red. P. Ekman, R.J. Davidson, Gdańsk 2002.
Z. Nęcki, Komunikacja międzyludzka, Kraków 1996.
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b. Cechy tekstu ustnego w dyskursie edukacyjnym związane z nośnikiem
substancjalnym – dźwiękiem to segmentacja i spójność
Tekst ustny jest wyraźnie segmentowany subkodem prozodycznym. Kontur
neutralny, czyli progrediencja, jest charakterystyczny dla wypowiedzi informacyjnych. Nie zawiera żadnych szczególnych wyróżnień i charakteryzuje się brakiem silnego spadku lub wzniesienia wysokości tonu podstawowego w obrębie
ostatniego wyrazu zdania. Wzniesienie tonu podstawowego, czyli antykadencja,
może być wyrażone na końcu wypowiedzi w przypadku zdań poszukujących informacji, czyli pytań. Natomiast akty modalne odznaczają się w początkowej fazie wzniesieniem konturu intonacyjnego, natomiast w kolejnej – stopniowym
obniżeniem, czyli kadencją: ogromny wpływ na moją decyzję bycia nauczycielem miała moja wychowawczyni w szkole podstawowej.  Była ona dla mnie
idealnym wzorem pedagoga i wychowawcy, który poświęca swojej pracy, całą
swoją duszę.  Czy ideały, które spotykamy w naszym życiu, aż tak bardzo
zmieniają je i wywierają na nas wpływ? 
Szczególny typ intonacji w tekstach ustnych o charakterze informacyjnym
pojawia się w przypadku wyliczeń. Tego typu wypowiedzi są wielofrazowe,
zawsze wspomagane gestycznością. Ich intonacja wiąże się z prozodią większych jednostek suprasegmentalnych, np. Po pierwsze [...], po drugie [...], po
trzecie [...]
Na szczególną uwagę w zakresie spójności tekstu zasługują w tekstach rozmaite typy powtórzeń. Werbalne repetycje uwypuklają główne argumenty przekazywanych treści. Zgodnie z Arystotelesowską zasadą powtarzania, kilkakrotnie zdublowana myśl jest łatwiejsza do zrozumienia i zapamiętania. Powtarzanie
służy też przekonywaniu. Można tu wyróżnić powtórzenia kontaktowe i dystansywne. Bardzo często wyraz i jego powtórzenie są użyte w pozycji finalnej jednej wypowiedzi i pozycji inicjalnej następnej. W klasycznej retoryce typ powtórzenia w kontakcie to anadiploza: uważam, że człowiek zły to taki człowiek, który poddaje się zagrożeniom we współczesnym świecie. Jest to człowiek, który
w pogoni za pieniądzem łamie prawo. Ale, czy człowieka złego trzeba przekreślić?
Mechanizm enumeracji, czyli koordynujących nagromadzeń, w kontakcie
przyczynia się do porządkowania treści, np. ludzie po pierwsze łamią kodeksy
moralne, po drugie dopuszczają się występnych kroków, po trzecie nie przestrzegają przepisów, ponieważ uważają je za nieważne i niepotrzebne.
W przypadku synonimii nagromadzenie słów i wyrażeń identycznych znaczeniowo daje amplifikację. Amplifikacja (amplificatio, auxesis) jest metodą
podkreślania, uwypuklania, wyjaskrawiania, wyolbrzymiania treści24. Techniki
amplifikacyjne służą w analizowanym dyskursie powiększaniu tematu, wzruszaniu. Amplifikacja jest tu wyraźnie zjawiskiem emocjonalnym. W przypadku synonimii mamy do czynienia z rozluźnieniem formy słowa. Rozluźniona ekwiwa24

H. Lausberg, Retoryka literacka. Podstawy wiedzy o literaturze, Bydgoszcz 2002, s. 144.
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lencja odnośnie do formy słowa opiera się na użyciu w repetycji innego słowa,
pozostającego w synonimicznym związku. Obserwujemy uwydatnianie myśli za
pomocą szeregu bliskoznacznych wyrażeń: nauczyciel powinien starać się swym
postępowaniem udzielać wskazówek, prawdziwy pedagog powinien pomagać
poszukiwać swoim uczniom odpowiedzi na najtrudniejsze pytania.
Elipsa (detrakcja suspensywna – zawieszona, suspensja) stosowana jest najczęściej automatycznie. Polega na opuszczeniu słowa, które może być łatwo odszukane w kontekście przez odbiorcę i w ten sposób uwydatnione: na języku
angielskim poszukiwaliśmy dobrych rozwiązań i wskazówek na przyszłość, angielski pozwala nam zrozumieć wiele współczesnych, uniwersalnych prawd.
Wyrazy uwypuklające treść poddane są też aksjologizacji. Wyeksponowane
wartościowanie25 i związane z nim ocenianie jest przynależne wielu leksemom
w dyskursie edukacyjnym: szukamy wokół siebie ludzi, którzy są nośnikami
określonych cech: kochająca matka, solidny ojciec, wytrwały w dążeniu do
sportowego rekordu zawodnik.
W dyskursie edukacyjnym pojawia się także we frazach rzeczownikowych
użycie pronominalne zaimka, np. jest jeszcze kilka innych spraw, o których
chciałbym przypomnieć. Mam nadzieję, że niektóre spośród nich już niedługo
zostaną rozwiązane.
W analizowanych wypowiedziach spotykamy także prosentencjalne użycie
zaimków anaforycznych, a więc zjawisko nawiązywania zaimka do całego poprzedniego zdania, większej jego części lub do kilkuzdaniowego fragmentu tekstowego. Antecedensem może być całe zdanie. Wykładnikiem prosentencjalizacji jest przede wszystkim zaimek to26: jak długo potrwa ta okrutna walka, to jest
oblicze zła. Z pewnością odpowiedzialność nie jest czymś, co można nabyć, to ta
część sumienia [...], to pewna świadomość konsekwencji, to obowiązek [...]. Do
wykładników prosentencjalizacji należy też zaimek wskazujący dlatego. Prosentencjalne zastosowanie tych zaimków ilustruje przykład: jako chrześcijanin wierzę, że człowiek został stworzony na podobieństwo Boga, dlatego jest dobry,
szlachetny i miłosierny. Rolę substytutu rzeczownika pełnią również zaimki
względne typu który: każdy człowiek powinien wierzyć, iż odpowiedzialność to
bardzo ważna wartość w życiu każdego człowieka, o której powinniśmy pamiętać, podejmując różne działania. Zaimki anaforyczne są pronominalnymi i pro25
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J. Puzynina, Język wartości, Warszawa 1992; tejże, O dyskursie oceniającym i dyrektywnym
w tekstach prasy codziennej, „Poradnik Językowy”1996, z. 2, s. 69–78; tejże, O elementach
ocen w strukturze znaczeniowej wyrazów, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” 1984, z. 40, s. 121–128; K. Sicińska, O sposobach wartościowania w tekstach o funkcji nakłaniającej (na przykładzie tekstów politycznych), „Acta Universitatis Lodziensis”. Folia Linguistica 39, 1999, s. 103–123.
Na wskaźnik prosentencjalny to zwraca uwagę Krystyna Pisarkowa. Postuluje „uznać zaimek
to za jednostkę autonomiczną syntaktycznie i leksykalnie, a nie widzieć w nim tylko neutralny
wariant zaimka przymiotnego ten” (K. Pisarkowa, Funkcje składniowe polskich zaimków odmiennych, Wrocław 1969).
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sentencjalnymi wykładnikami wyrażania treści. Wypowiedzenie z zaimkiem odsyłającym do wcześniejszej struktury pełnoznacznej jest gramatycznie i treściowo od tej struktury zależne. Zaimki spajają wypowiedzenia, ale też identyfikują
struktury pełniejsze treściowo, mianowicie pozwalają utrzymać w pamięci bieżącej treści tych wyrażeń. Identyfikują i kondensują struktury. W ten sposób
wpływają na ekonomię przekazu treści. Zaimki chronią komunikat przed redundancją powtórzeń. W analizowanych tekstach spajają sąsiednie wypowiedzenia
zlokalizowane w jednym akapicie. Są również środkiem więzi międzyakapitowej. W systemie odniesień wewnątrztekstowych zaimkom przypada kluczowa rola.
c. Cechy tekstu ustnego w dyskursie edukacyjnym
związane z komponentem werbalnym – poziom organizacji tekstu
oraz poziom składniowy, fonetyczny i leksykalny
Do wyznaczników organizacji tekstu zaliczyć należy modulanty, a tu: waloryzanty, sytuanty i afekstanty, np. tylko z miłości do drugiego człowieka mogą
wyrastać takie wartości, jak przyjaźń, szacunek, poświęcenie.
Na osobną uwagę zasługują w tekstach wyznaczniki organizacji tekstu o charakterze mentalnościowym. Wywołują one specyficzny dystans między nadawcą
tekstu a jego odbiorcą, np. pamiętajcie proszę o [...], proszę zapamiętać sobie
[...], informacja moja służy temu, abyście ją zapamiętali.
Wśród wyznaczników organizacji tekstu wymienić należy te, które sterują
tematem oraz są sygnałami następstwa porządku logicznego, wskazujące na pozostałe równorzędne fragmenty tekstu, typu: i w ogóle, i inni, oraz wyodrębniające inny tekst, typu: powołać się muszę..., według X, lub zaznaczające ostatni
fragment tekstu, typu: reasumując, na koniec: Jeśli chodzi o aspekt czysto wojskowy dotyczący zwiększenia naszego kontyngentu w Afganistanie, chciałbym...
Z poziomu składniowego w budowaniu tekstów ustnych w dyskursie edukacyjnym szczególnie często jest wykorzystywana grupa nominalna. Grupa nominalna to konstrukcja składniowa o określonej rozbudowie linearnej i strukturalnej, której centrum stanowi rzeczownik lub zaimek rzeczowny27: godność osobista, mądrość intelektualna, gotowość do działania, poświęcenie dla innych, poszanowanie życia ludzkiego.
Składnik nadrzędny (podstawa, centrum) to element warunkujący istnienie
grupy nominalnej, w przeciwieństwie do jej składnika podrzędnego (akcesorycznego), czyli elementu dodatkowego, fakultatywnego. Nadrzędny dla konstrukcji imiennej jest taki składnik, do którego można ją zredukować i który reprezentuje ją na zewnątrz, tzn. w stosunku do innych struktur. Struktura grupy
nominalnej jest związana z typem reprezentanta, od niego zależy liczba i jakość
składników podrzędnych. Składnik nadrzędny grupy nominalnej w tekstach ust27

A. Majkowska, Struktura składniowa grupy nominalnej współczesnej polszczyzny oficjalnej
i nieoficjalnej, Kraków 2007.
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nych w dyskursie edukacyjnym jest wyrażony rzeczownikiem: wycieczka w teren, prezentacja szkolna, największa cnota, miłość do ojczyzny, duża naiwność.
Kolejny składnik nadrzędny w grupach nominalnych to rzeczowniki odczasownikowe: odpowiednie traktowanie drugiego człowieka, poświęcenie dla innych, zrozumienie dla skrzywdzonych.
Klasyfikacja określeń rzeczownika – składników podrzędnych28 dała podstawę do wyróżnienia w tekstach ustnych następujących typów: przymiotnikowe, rzeczownikowe, przyimkowe oraz grupy przymiotnikowe29, rzeczownikowe,
przyimkowe i zdania zależne.
Szczegółowa analiza tekstów dyskursu edukacyjnego wykazuje stosunkowo
częste wykorzystanie leksemów przymiotnikowych w roli składników podrzędnych: odporność psychofizyczna, wartości moralne, moje zadania, wyróżniająca postawa, pierwsze potrzeby.
Składniki rzeczownikowe to określenia podstawy, które są wyrażone: rzeczownikami w tym samym przypadku co podstawa; rzeczownikami w przypadku zależnym; rzeczownikami odczasownikowymi; zaimkami jego, jej, ich, oraz
wyrażenie przyimkowe w dopełniaczu, bierniku, narzędniku i miejscowniku.
Oto przykłady: uczeń Jan Kowalski, umiejętność słuchania, gotowość do działania, jego zdolności.

28

29

Zróżnicowanie semantyczne i syntaktyczne określeń rzeczownika zmusza do wydzielenia
w składni tradycyjnej wśród nich kilku grup strukturalnych (Z. Klemensiewicz, Zarys składni polskiej, Warszawa 1957, s. 56–65; S. Jodłowski, Podstawy składni polskiej, wyd. 2, Warszawa
1977, s. 85–91). Z. Klemensiewicz proponuje podział na: a) przydawki właściwościowe; b) przydawki niewłaściwościowe. Do pierwszej grupy należą określenia cech przedmiotów. Najczęściej
są nimi właściwości, czyli „te cechy przedmiotu, dzięki którym w jego budowie, wyglądzie, istocie, zachowaniu, użyciu itp. jest coś swoistego, wskutek czego można go odróżnić od innych
przedmiotów zresztą podobnych” (Z. Klemensiewicz, Zarys..., s. 56). Pozostałą grupę stanowią
przydawki, które nie charakteryzują rzeczownika, lecz oznaczają przedmiot czynności, sprawcę
czynności lub okoliczność, w jakiej przebiega dana czynność. Określenia te to najczęściej rzeczowniki odczasownikowe oraz odprzymiotnikowe, np. służba ojczyźnie, chodzenie ulicami, choroba ojca. Interesujące nas przymiotniki jakościowe i relacyjne należą do typów przydawki właściwościowej, wśród których autor wyróżnia: przydawkę charakteryzującą, np. młody mężczyzna;
przydawkę przynależnościową, np. łodzie rybackie; przydawkę wyodrębniającą, np. porzucenie
obowiązku; przydawkę ilościową, np. poprzednia rozmowa; przydawkę imiesłowową, np. czytający chłopiec. S. Jodłowski (tegoż, Podstawy..., s. 85–90) wprowadza następujące typy formalne
przydawek: przymiotne, np. stołówka akademicka; rzeczowne, np. król Kazimierz, reszta towarzystwa; przyimkowe, np. klatka z królikami; przysłówkowe, np. chodzenie daleko; bezokolicznikowe, np. pora działać; w konstrukcjach zleksykalizowanych, np. coś wełnianego, oraz skupienia
wyrazowe, np. wiadomość o przejściu na emeryturę. Natomiast kryterium znaczeniowe daje podstawę do wyodrębnienia przydawek: wyodrębniająca, np. turyści karmiący gołębie; dopowiadająca, np. weszła nowa osoba, przystojna i młoda (tamże, s. 90–91).
Do grupy leksemów przymiotnikowych badacze zaliczają: przymiotniki właściwe; liczebniki
porządkowe, mnożne i wielorakie; imiesłowy przymiotnikowe; zaimki przymiotne; a niekiedy
także, tzw. przysłówki odprzymiotnikowe typu dobrze, wysoko.
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Składnikiem podrzędnym w grupie nominalnej jest również imiesłów odmienny. Odczasownikowe pochodzenie imiesłowów odmiennych i dziedziczenie
po podstawach niektórych kategorii morfologicznych i składniowych dało imiesłowom odmiennym możliwości przyłączania wielu elementów rozbudowujących grupę. Powstaje wówczas wieloelementowa, rozbudowana grupa przymiotnikowa, której reprezentantem jest imiesłów przymiotnikowy. Rozbudowana grupa przymiotnikowa jest dodatkowo rozwijana przez: formy przysłówkowe, grupę nominalną, grupy przyimkowe oraz zdania zależne30.
Składnikiem podrzędnym jest także rozbudowana grupa nominalna. Reprezentant składnika podrzędnego – rzeczownik jest rozwijany przez składniki:
przymiotnikowe, rzeczownikowe, przyimkowe, grupę rzeczownikową oraz zdanie zależne: umiejętności słuchania i rozumienia potrzeb drugiego człowieka.
Rozwinięciem rzeczownikowego centrum może być zdanie zależne. Zdanie
zależne jest podporządkowane składniowo określanemu rzeczownikowi i pełni
w stosunku do niego funkcję atrybutywną: razem szukamy wokół siebie ludzi,
którzy są nośnikami określonych cech.
W tekstach ustnych w dyskursie edukacyjnym, szczególnie tych, które mają
charakter spontaniczny, tworzonych ad hoc, można zauważyć zmiany o charakterze fonetyczno-fonologicznym. Istnieje naturalna tendencja do „ekonomizacji”
ruchów artykulacyjnych, w wyniku czego granice między głoskami stają się
mniej wyraźne, „przenikają” jedna w drugą. Stąd jedna głoska w mniejszym lub
większym stopniu posiada niektóre cechy głoski poprzedzającej i następującej.
Zjawisko to nazywane koartykulacją szczególnie zaznacza się w tekstach ustnych. Koartykulacja jest zjawiskiem, podczas którego następuje nakładanie się
ruchów artykulacyjnych właściwych dla sąsiadujących ze sobą głosek. W tekstach zaznaczają się upodobnienia, substytucje oraz uproszczenia wymowy.
Teksty obfitują także w wyznaczniki specyfiki realizacji: pauzy wypełnione
dźwiękiem, falstarty, przerwania i anakoluty.
Analiza grup spółgłoskowych w tekstach w dyskursie edukacyjnym wykazuje liczne zmiany jakościowe i ilościowe. Polegają one na upodobnieniach substytucjach i uproszczeniach w grupach konsonantycznych. Upodobnienia, czyli
adaptacje głoski do jej fonetycznego otoczenia, dotyczą dźwięczności głosek,
np. potczas [podczas], miejsca artykulacji, np. poczebuje [potrzebuje] oraz sposobu artykulacji, np. w chacce [w chatce]. Substytucje dotyczą zamiany jednego
fonemu przez inny, np. czeba, wyczymałość, mjejszy [trzeba, wytrzymałość,
mniejszy]. Uproszczenia wymowy, czyli redukcje jednego z elementów grupy
30

A. Majkowska, Analiza grup nominalnych z centrum rzeczownikowym w języku mówionym,
[w:] Okraj a stred v jazyce a literature. Sbornik z mezinarodni konference, red. M. Čechová,
D. Moldanová, Z. Milerová, Usti nad Labem 2003, s. 234–244; tejże, Układ linearny składników rozbudowanej grupy przymiotnikowej w polszczyźnie mówionej, „Prace Filologiczne”,
t. 49, Warszawa 2004, s. 347–355; A. Majkowska, G. Majkowski, Komunikacja werbalna
w aglomeracji miejskiej, Częstochowa 2008.
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spółgłoskowej, pojawiają się stosunkowo często, szczególnie w wypowiedziach
mniej starannych, np. wszyskie, sześ, piersze, poszet, met [wszystkie, sześć,
pierwsze, poszedł, metr], i podobnie – osłabienia jednego z elementów grupy
konsonantycznej, np. Piot, młoczsza, wszysko [Piotr, młodsza, wszystko].
W przekazywaniu treści przez nadawcę pomocne mogą okazać się także
pauzy. Służą temu pauzy niewypełnione, tzw. milczenie (krótkie, długie), pauzy
częściowo wypełnione, np. gestem, mimiką, oraz pauzy wypełnione, np. dźwiękami nieartykułowanymi typu chrząknięcia, cmoknięcia, dźwiękami artykułowanymi typu yyy, mh, aha, czy jednostkami leksykalnymi fatycznymi typu proszę państwa, powtórzeniami typu pamiętajcie, pamiętajcie o kwestii podstawowej..., apostrofami typu nie daj Boże. Falstarty to świadoma rezygnacja z kontynuacji struktury wypowiedzi w wyniku znalezienia formy przekazu bardziej odpowiedniej dla wyrażenia zamierzonej treści, niż rozpoczęta. Natomiast przerwanie następuje wówczas, gdy mówiący rezygnuje z kontynuowania rozpoczętej wypowiedzi.
Anakolutem nazywane jest naruszenie reguł gramatycznych łączenia wyrazów. Zjawisko to powstaje, gdy mówiący – rozpoczynając jeden ciąg – płynnie
przechodzi do realizacji drugiego.
Źródłem wzorca komunikacyjnego był kiedyś dla uczestników dyskursu
edukacyjnego język wybitnych pisarzy. Rozwój kultury popularnej i masowej
oraz mediów, preferencje dla kultury ikonicznej kosztem kultury werbalnej
sprawił pojawienie się w komunikacji edukacyjnej trzeciego centrum – komunikacji pośredniej, która sytuuje się między komunikacją tzw. wysoką a komunikacją powszechną. Odmiana artystyczna straciła dziś swoją dominującą pozycję,
na rzecz komunikacji pośredniej, tzw. massmedialnej, na którą oddziałują mechanizmy rynkowe oraz tendencje obniżające rangę kultury wysokiej. Pojawienie się reklamy, rewolucja informatyczna, konsumpcjonizm oraz zjawisko szeroko pojętego postmodernizmu i związanej z nim amerykanizacji języka wykształciły nową odmianę komunikacji w dyskursie edukacyjnym. W języku jego
uczestników obserwujemy zjawiska wcześniej niespotykane, a nawet niewyobrażalne31. Demokratyzacja stwarza równe szanse powodzenia, usuwając na
drugi plan tradycyjne kryteria dobrego smaku w dążeniu do własnych celów. Indywidualizm daje szansę wybicia się ponad przeciętność. Ta sytuacja odciska
swoje piętno na zachowaniach komunikacyjnych, a co za tym idzie – także na
tekście w dyskursie edukacyjnym.

31

S. Gajda, Nowa społeczność dyskursywna a edukacja komunikacyjna, [w:] Zmiany w publicznych zwyczajach językowych, red. J. Bralczyk, K. Mosiołek-Kłosińska, Warszawa 2001;
S. Gajda, Agresja językowa w stosunkach międzyludzkich, [w:] Język narzędziem myślenia
i działania, red. W. Gruszczyński, Warszawa 2002, s. 59–66.
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Summary
The text of the oral discourse of educational
Educational discourse is communication event associated communication
student and teacher (the official discourse) or students with each other (unofficial discourse). The result is a text/utterance official/unofficial as the fulfillment
of discursive practices. Text features of oral discourse in education are associated with: model of communication and verbal component.
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Dewiacja jako rezultat transmisji
kultury dewiacyjnej
1. Kultura i jej funkcja regulacyjna
Trudności w zdefiniowaniu pojęcia kultury wynikają przede wszystkim z jej
wieloznaczności. Pierwsze próby zdefiniowania znaczenia kultury w humanistyce, na które warto zwrócić uwagę, podjął już Samuel Pufendorf oraz Johann
Gottfried Herder.
Teoria Pufendorfa zawiera nurt racjonalistycznych rozważań nad stanem
i prawem natury. Jako pierwszy wprowadził on Cyceroński termin cultura animi, na oznaczenie wszelkich wynalazków wprowadzonych przez człowieka, takie jak instytucje społeczne, ubranie, język, oraz moralność kierowaną przez rozum i obyczaje1. Wraz z kolejnymi dziesiątkami lat koncepcja rozumienia kultury zaproponowana przez Pufendorfa uległa swego rodzaju krystalizacji, czego
zresztą dowodzi filozofia społeczna Johanna Gottfrieda Herdera, który w przedmowie do Myśli o filozofii dziejów pisał, iż nie ma nic bardziej nieokreślonego
niż słowo „kultura”2. Według G. Herdera kultura stanowi jednakże właściwość
charakterystyczną dla gatunku ludzkiego. Co prawda zwierzęta również posiadają kulturę, ale jedynie uniwersalna gatunkowo właściwość ludzka, a więc cechy
biologiczne, tworzą podstawę kultury. Ujmuje on kulturę w dwóch aspektach –
genetycznym oraz organicznym. Kultura w genetycznym aspekcie realizuje się
na drodze tradycji, a więc przekazywaniu dorobku z pokolenia na pokolenie.
Z kolei w ujęciu organicznym występuje zdolność przejmowania dziedziczonych elementów. Tym samym człowiek jest w stanie zapanować nad światem
zwierzęcym, a pomocny jest tutaj przede wszystkim język: „Sztuka wyrażania
1
2

Zob. A. Kłoskowska, Socjologia kultury, Warszawa 1983, s. 16.
J.G. Herder, Myśli o filozofii dziejów, t. 1, Warszawa 1962, s. 4.
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idei za pomocą dźwięków, oznaczania postaci za pomocą głosów i umiejętność
opanowania świata słowem płynącym z ust”3. Rozum człowieka zaczął się bowiem od opanowania języka.
W Polsce pojęcie „kultura” upowszechniło się dopiero w XVIII wieku,
głównie za pośrednictwem dzieł Joachima Lelewela. Wiązał on kulturę z historią, która obejmuje swym zasięgiem zarówno dzieje religii, moralności, obyczajów, organizacji społecznej, jak i nauki i sztuki4. Jednakże dopiero od drugiej
połowy XIX wieku zaczęła się rozwijać wyspecjalizowana wiedza o kulturze.
W zależności od dziedziny nauki powstały odrębne definicje omawianego pojęcia. I tak, dla archeologa kulturą będzie zbiór rzeczy materialnych, wykonanych
z kamienia, kości, drewna, itp. Z kolei dla antropologa kultura stanowi ogół zachowań ludzkich, instytucje, zabawa, język i religie, a dla socjologa – określony
obszar życia i działalności grup ludzkich. Jednakże bez względu na rodzaj definicji kultury można uznać, iż w czasach współczesnych występuje tzw. pluralizm kulturowy, który nasila się dzięki środkom masowego przekazu. Wiąże się
to z łatwością i szybkością przemieszczania między krajami, łatwością dostępu
do Internetu, kontaktów na odległość oraz coraz większą tolerancją wobec odmienności kulturowych.
Wspomniany pluralizm obejmuje nie tylko życie codzienne, ale silnie oddziałuje na jakość i rodzaj podejmowanych działań przez grupy społeczne, organizacje czy też instytucje. Okazuje się, iż np. kapitalizm w ekonomii czy demokracja w polityce w zależności od kraju są zupełnie odmiennie rozumiane. Już
Max Weber poprzez pojęcie „ducha kapitalizmu” dostrzegał typowy dla zachodniej kultury zespół wartości związany z dominacją religii protestanckiej. Z kolei
problemy związane z rozwojem gospodarczym i politycznym krajów postkomunistycznych tłumaczy się sprzecznością między mocno zakorzenioną kulturą realnego socjalizmu a wymaganiami nowoczesnej kultury rynkowej i demokratycznej5.
Wniosek z powyższych rozważań jest taki, iż nie ma jednego społeczeństwa,
lecz wiele społeczności ludzkich, które w odpowiedni dla siebie sposób wytwarzają swój własny sposób istnienia.
Wydaje się zatem, iż najbardziej adekwatną definicją pojęcia kultury będzie
koncepcja Edwarda Tylora, który stwierdził: „Kultura lub cywilizacja jest to
złożona całość obejmująca wiedzę, wierzenia, sztukę, prawo, moralność, obyczaje i wszystkie inne zdolności i nawyki nabyte przez człowieka jako członka
społeczeństwa”6. Autor rozumie kulturę w sposób nieselektywny i niewartościujący. Kryterium zaliczenia do pojęcia kultury nie stanowi bowiem pozytywna
lub negatywna ocena ludzkich działań, lecz ich społeczny charakter (rys. 1.).
3
4
5
6

Tamże, s. 161.
Zob. J. Lelewel, Wykład dziejów powszechnych. Dzieła, t. 3, Warszawa 1959.
P. Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków 2002, s. 230–231.
E. Tylor, Primitive Culture, za: A. Kłoskowska, dz. cyt., s. 20.
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Rys. 1. Cechy kultury
Źródło: opracowanie własne.

Z przedstawionego rysunku 1. wynika zatem, iż kulturę cechuje przede
wszystkim jej globalny wymiar życia człowieka, brak wartościowania, brak indywidualizmu oraz płynność w czasie. Nie ma takich czynności podejmowanych
przez człowieka, które nie byłyby regulowane przez kulturę. Dotyczy to nawet
zaspokajania podstawowych czynności, jak np. sposób zdobywania pokarmu,
jedzenia lub mieszkania. W zależności od kraju czy też wieku, w którym człowiek żyje, kultura wyznacza pewne ramy postępowania. Przykładowo, o ile kiedyś zdobywało się pokarm dzięki sile i wytrwałości własnych mięśni, tak teraz –
dzięki zamożności własnego portfela. Podobnie w przypadku norm prawnych
i obyczajowych, które są charakterystyczne dla danego kraju. Inny jest bowiem
system norm i obowiązków w krajach Dalekiego Wschodu, a inny w Europie.
Kulturą jest nie tylko to, co dobre, piękne i niepowtarzalne, ale wszystko to,
co jest wytworem człowieka. W konsekwencji o żadnym człowieku nie można
powiedzieć, że jest pozbawiony kultury. Najwyżej można stwierdzić, iż kultura
danej osoby nam się nie podoba. Dlatego do określenia kultur danych społeczności najczęściej stosuje się przymiotnik „kulturowy”. Co więcej, kultura nie
jest tworem indywidualnym, lecz zbiorowym. Oznacza to, iż powstaje w wyniku
kontaktów między osobnikami przekazującymi sobie różne informacje odnośnie
do sposobów zachowania się, reagowania lub karania. Należy tutaj podkreślić, iż
człowiek sam, jako pojedyncza osoba, może wnieść bardzo dużo w tworzeniu
kultury, ale jego wytwory staną się częścią kultury dopiero wówczas, gdy zosta-

272

Sylwia KITA

ną one uznane przez większość społeczeństwa. Nie jest częścią kultury sposób
bycia jednostki, która wykazuje zachowania sprzeczne z przyjętymi normami
społecznymi. Będzie on nonkonformistą, ale nie będzie tworzyć kultury.
Ostatnim elementem, który w sposób szczególny wyróżnia kulturę, jest ciągłość i przekształcanie w czasie. Kultura jest bowiem skumulowanym doświadczeniem, przekazywanym z pokolenia na pokolenie. To właśnie odróżnia świat
ludzi od świata zwierząt – świadomość czasu i istnienia w czasie.
Sam fakt, iż kulturę traktuje się jako międzyosobniczy przekaz informacji
oraz jako rezultat uczenia się, świadczy o tym, iż przedmioty materialne nie mogą do niej przynależeć. Mówiąc prościej, ludzkość nie uczy się domów, tylko
uczy się sposobów ich budowy. Nie uczy się potraw, tylko poznaje ich walory
smakowe, itp. Powstaje zatem zasadnicze pytanie o to, co jest treścią kultury.
Odpowiedź na tak postawione pytanie dostarcza definicja kultury sformułowana
przez Stanisława Ossowskiego, według którego dziedzictwo kultury składa się
ze wzorów reakcji uczuciowych, mięśniowych i umysłowych. Przedmioty są natomiast tzw. korelatami dziedzictwa kulturowego7.
Za treść kultury należy zatem uznać wzory sposobów myślenia, odczuwania,
reagowania, wartości i normy, a także sankcje w konsekwencji ich nieprzestrzegania. Jednostka, chcąc żyć w społeczeństwie, nieustannie doznaje ograniczeń
własnej swobody działania. Inni ludzie, z którymi jednostka wchodzi w mniej
lub bardziej bezpośrednie kontakty, wyznaczają jej granice poprawnego i akceptowanego przez grupę zachowania. Émile Durkheim zjawisko to określił mianem „faktów społecznych”, jako szczególnych przejawów rzeczywistości społecznej. Są to normatywne i aksjologiczne przekonania, które będąc podzielane
przez całą zbiorowość, są jednostce narzucane. Według É. Durkheima faktami
społecznymi są przede wszystkim moralność, prawo oraz religia. Zgodnie z jego
koncepcją, człowiek rodzi się wyłącznie jako istota biologiczna, a człowiekiem
staje się dopiero wówczas, kiedy przyswoi, zinternalizuje obowiązujące normy
i wartości społeczne8.

2. Ład aksjonormatywny
Wielu autorów, np. Durkheim, Zygmunt Freud, Robert Merton, uznaje za
trzon kultury reguły czy też wzory postępowania. Centralną cechą „faktów społecznych” był przymus, presja innych na jednostkę. Z. Freud w swoich koncepcjach podkreślał, iż kultura hamuje naturalne popędy człowieka, co w konsekwencji stanowi przyczynę wielu zaburzeń psychicznych, a R. Merton uznawał
społeczeństwo wręcz za źródło anomii jednostki.
7
8

S. Ossowski, Więź społeczna i dziedzictwo krwi, t. 2, Warszawa 1966, s. 64–66.
Zob. É. Durkheim, Zasady metody socjologicznej, Warszawa 1968; tegoż, O podziale pracy
społecznej, Warszawa 1999.
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Nie zagłębiając się w rozważania dotyczące poszczególnych sfer kontroli
społecznej, a więc tego, co człowiek myśli i posiada, przejdźmy do analizy jednego, wydaje się istotnego dla tematu niniejszego artykułu, przedmiotu regulacji
społecznej – działania.
Działanie jednostki można rozpatrywać w kategoriach dwuczłonowego
kompleksu:
a) środków, sposobów, metod postępowania,
b) celów, które jednostka chce osiągnąć.
W wyniku wspomnianej dwuczłonowości działania powstaje wiele rozbieżności i negatywnych konsekwencji dla jednostki (więcej na ten temat w dalszej
części artykułu). Jednakże, z drugiej strony, podział ten pozwala na łatwiejsze
rozróżnienie rodzajów regulacji. Otóż regulacji kulturowej może podlegać, po
pierwsze, dobór środków, sposoby i metody działania, a po drugie – cele. Sposoby czy też metody podejmowanych działań w kierunku osiągnięcia celu określa się mianem norm kulturowych. Z kolei reguły, których przedmiotem są cele,
a nie sposoby ich realizacji, definiuje się jako wartości kulturowe. Upraszczając,
wartości wskazują, do czego należy dążyć, a normy – w jaki sposób należy dążyć do realizacji wskazanego celu. Nie zmienia to faktu, iż w różnych zbiorowościach może obowiązywać różny system wartości i norm. Zjawisko to określa
się jako „różne systemy wartości”, a ich zasadnicza różnica polega na hierarchizacji wartości. Dla jednych najważniejszą wartością będzie rodzina, a dla innych
samowystarczalność i niezależność.
Jednakże bez względu na ważność owych wartości można je podzielić na
wartości uznawane, odczuwane oraz realizowane9. Wartości uznawane to takie,
o których człowiek wie, że powinien je cenić i je wyznawać. W tym przypadku
może jednak odczuwać przymus zewnętrzny. Wartości odczuwane są natomiast
głęboko w podświadomości człowieka i powstały w wyniku ich internalizacji.
Wartościami realizowanymi mogą być natomiast zarówno wartości uznawane,
jak i odczuwane. Jednakże, pomimo iż ludziom łatwiej jest realizować wartości
odczuwane, to jednak częściej realizują wartości uznawane. Wynika to z chęci
bycia cenionym przez innych, czy też w obawie przed degradacją społeczną.
Normy odzwierciedlają więc społeczny konsens co do wartości. Durkheim
w Zasadach metody socjologicznej wskazuje, iż ład aksjonormatywny jest możliwy poprzez proces socjalizacji, a grupowa akceptacja norm wywiera silną presję na ich przestrzeganie. Ponadto upowszechnienie się norm społecznych powoduje stopniowe osłabianie zwierzęcych instynktów10.
Znaczenie norm społecznych jest zresztą głównym przedmiotem rozważań
zwolenników funkcjonalizmu. Przykładowo, Talcott Parsons w swojej teorii
działań społecznych przyjmuje, iż na przebieg konkretnych działań społecznych,
9
10

Zob. S. Ossowski, Z zagadnień psychologii społecznej, t. 3, Warszawa 1967.
Zob. tamże.
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tj. zachowań celowych motywowanych pragnieniem zaspokojenia potrzeb,
wpływa przede wszystkim wspólnota społecznych norm i wartości składających
się na normatywny porządek stosunków międzyludzkich11. Z tego właśnie punktu widzenia T. Parsons wykazywał duże zainteresowanie Durkheimowską koncepcją wyobrażeń zbiorowych i Freudowską koncepcją superego. Zarówno Durkheim, jak i Freud zwrócili uwagę na instytucjonalizację oraz internalizację procesów społecznych. Pierwszy z nich polega na wykształceniu wzorów przez
zbiorowość, a drugi na przyswajaniu ich przez jednostkę. Procesy te wzajemnie
się warunkują i uzupełniają. Zatem warunkiem istnienia systemu społecznego
jest wspólnota norm i wartości. Tutaj właśnie tkwi oryginalność koncepcji Parsonsa. Przyjął on podwójną perspektywę: połączył analizę ładu społecznego na
poziomie jednostki (teoria działania społecznego) z analizą ładu społecznego na
poziomie zbiorowości (teoria systemu działania społecznego).
Każdy system społeczny w celu zachowania ładu społecznego dysponuje instytucjami, których celem jest nadzorowanie i korygowanie zachowań ludzi. Nazywa się je instytucjami kontroli społecznej, a ich głównym zadaniem jest ustalanie granic swobody postępowania jednostki. W najszerszym rozumieniu kontrolę społeczną stanowią wszelkie mechanizmy uruchamiające, a niekiedy i wymuszające współdziałanie jednostek w danej społeczności. Kontrola społeczna
dysponuje zatem ogółem środków zarówno degradacji, jak i awansu społecznego. Ma jej to pomóc w niwelowaniu niesubordynacji swych członków.
Peter L. Berger porównał instytucje kontroli społecznej do pewnego układu
koncentrycznych kół, z których każde reprezentuje pewien system kontroli społecznej. W centrum znajduje się człowiek, a kołem zewnętrznym o największym
promieniu jest system polityczno-prawny. Jest to system, który wbrew woli jednostki zmusza ją do przestrzegania swoich niezliczonych praw i przepisów. Co
więcej, obowiązujące przepisy prawa w przypadku ich nieprzestrzegania zawierają szereg sankcji, takich jak np. pozbawienie wolności12. Nic dziwnego zatem,
że taka wizja przyszłości stanowi dla wielu ludzi źródło zachowań konformistycznych. Należy podkreślić, iż celem kontroli prawnej nie jest wyłącznie konformizacja w skali masowej, ale utrzymanie realnego systemu społecznego
w stanie względnej równowagi. Im silniej skłania się ludzi do internalizacji zakazów i nakazów prawnych (socjalizacja prawna), tym jest ona bardziej efektywna. W przypadku ich internalizacji kontrola społeczna zostaje wprowadzona
do wnętrza człowieka i powstaje mechanizm kontroli wewnętrznej. Zarówno
kontrola zewnętrzna, jak i wewnętrzna występują na wszystkich szczeblach życia zbiorowego, począwszy od małych grup, a skończywszy na wielkich zbiorowościach społecznych. Przy czym, w poszczególnych rodzajach zbiorowości
istnieje zróżnicowany zakres zachowań podlegających kontroli zewnętrznej.
11

12

T. Parsons, The structure of Social Action. A Study in Social Theory and Special Reference to
a Group of Recent European Writers, New York 1968, s. 774.
P.L. Berger, Zaproszenie do socjologii, Warszawa 2004, s, 75.
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O ile bowiem w małych zbiorowościach, np. społeczności wiejskiej, każdy z jej
członków wie o innych niemalże tyle samo co oni o sobie, tak w przypadku wielorako zróżnicowanych zbiorowości wielkomiejskich pewien zakres życia człowieka może nie budzić większego zainteresowania. Kontrola społeczna została
w tym przypadku ograniczona.
Poza kontrolą zewnętrzną i wewnętrzną istnieje jeszcze kontrola społeczna
nieformalna i formalna. Do kontroli nieformalnej zalicza się te wszystkie wzory
zachowań, które są przekazywane podczas interakcji osobistych. Z kolei kontrola formalna dotyczy zapisów formalnych w regulaminach przeróżnych organizacji oraz kodeksach prawnych. Różnica polega na tym, że o ile kontrola nieformalna może być zamierzona i niezamierzona, o tyle w przypadku kontroli formalnej jest ona zawsze zamierzona.
Wszystkie wyżej przedstawione formy kontroli społecznej posiadają adekwatny dla siebie repertuar sankcji.
Nieformalna kontrola zewnętrzna dysponuje zarówno sankcjami pozytywnymi
(oznaki szacunku, podziw, komplementy), jak i negatywnymi (pogarda, lekceważenie, ostracyzm, wykluczenie). Wśród psychologów dominuje jednakże pogląd, iż
negatywny nieformalny rodzaj sankcji jest najbardziej dotkliwy. Również P.L. Berger uznał, iż pogarda i wykluczenie to: „Jeden z najbardziej wyniszczających środków karania, jakimi rozporządza się społeczność ludzka”, oraz że: „[...] nieco ironicznie zabrzmieć może uwaga, iż jest to ulubiony mechanizm kontrolny w grupach
przeciwstawiających się z zasady stosowaniu przemocy”13.
Jednakże najpoważniejszym systemem formalnej kontroli jest prawo. Jak to
powiedział Pitirim Sorokin: „Żyjemy i działamy, rodzimy się i umieramy, radujemy się i cierpimy w klimacie norm prawnych. Przenikają one wszystkie sfery
naszego zachowania i wszystkie dziedziny naszego życia. Normy prawne są
istotą – szkieletem, sercem i duszą – każdej zorganizowanej grupy społecznej
oraz instytucji”14. Jest to szczególnie widoczne we współczesnych skomplikowanych i wielorako zróżnicowanych społeczeństwach. Bez formalnej kontroli
nie można byłoby mówić o zorganizowanym procesie interakcji.
Tabela 1. ukazuje złożoność znaczenia norm w ujęciu moralnym i prawnym.
Tabela 1. Normy prawne a normy moralne
Normy prawne

Normy moralne
postać bezwarunkowa (każdy, kto fałszywie
postać warunkowa (jeśli X jest pełnoletni...)
świadczy o drugim człowieku ...)
ustanowione w sposób prawomocny
ustanowione w procesie ewolucji społecznej
charakter heteronomiczny (bez względu na ak- postać autonomiczna (akceptacja norm przez
ceptację lub nie akceptację)
jednostkę)
13
14

Tamże, s. 74.
P.A. Sorokin, Society, Culture and Personality. Their Structure and Dynamics. A System of General
Sociology, New York 1947, s. 77. Zob. P.A. Sorokin, Ruchliwość społeczna, Warszawa 2009.
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Tabela 1. Normy prawne a normy moralne (cd.)
Normy prawne

Normy moralne

sankcje karne adekwatne od obowiązujących sankcje związane z wyrzutami sumienia lub/i
przepisów prawa
potępieniem
zapis w konstytucji, kodeksach, ustawach, itp.

brak formalnego zapisu.

oceniają zewnętrzne zachowania

oceniają intencję czynów

charakter negatywny

charakter pozytywny lub negatywny

charakter imperatywno-atrybutywny

charakter imperatywny, jednostronny

forma oznajmująca

forma powinnościowa

zakresowo węższe

nieskończone i nieograniczone (brak granic, np.
moralnej doskonałości, odpowiedzialności, odwagi, itp.).

podstawą są fakty pozytywne (ustawy, rozpopodstawą są przeświadczenia ocenne
rządzenia)
Źródło: opracowanie własne na podstawie A. Kojder, Godność i siła prawa, Warszawa 2001,
s. 240–242.

Wszystkie przedstawione w tabeli 1 różnice norm są różnicami stopnia, a nie
odmiennościami rodzajowymi. Nie zostały bowiem przeprowadzone badania,
ani też nie są znane systematyczne analizy. Są to raczej luźne obserwacje socjologów oraz antropologów kultury, m.in. Marii Ossowskiej, Stanisława Ehrlicha,
czy też Leona Petrażyckiego.
Oczywiście, wzrost kontroli formalnej jest wręcz niezbędny dla sprawnego
funkcjonowania społeczeństwa, jednakże aby działania, np. policji, były skuteczne, a prawo w pełni przestrzegane, musi wystąpić zgodność przepisów
prawnych z normami moralnymi i obyczajowymi. Co jednak w sytuacji, kiedy
w danym społeczeństwie występuje zgodność norm, ale w obrębie różnych kultur? Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna, a problem wielokulturowości społeczeństwa stał się dylematem czasów współczesnych. Nie jest bowiem
jasne, czy zachowanie ładu aksjonormatywnego będzie możliwe dzięki wartościom głoszonym przez relatywizm, czy też przez rygoryzm moralny.

3. Relatywizm czy rygoryzm moralny
W wyniku nasilenia doniesień medialnych o przemocy i agresji rozpoczęła
się dyskusja nad normą i patologią w życiu społecznym. W konsekwencji zauważa się powstanie wyraźnego dylematu współczesności – zjawiska relatywizmu oraz rygoryzmu moralnego.
Rygoryzm etyczny za słuszne uznaje istnienie jednego porządku normatywnego, bezkompromisowość w poglądach i metodach działania. Przykładem
owego myślenia w Polsce może być żądanie bezwzględnego zakazu aborcji, ob-
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niżenia wieku odpowiedzialności karnej, przywrócenia kary śmierci oraz cenzury środków masowego przekazu. Synonimem rygoryzmu jest absolutyzm etyczny, a jako główne źródło praw uznaje się siły wyższe (Boga, Naturę, Absolut).
Przeciwieństwem absolutyzmu jest relatywizm, który za podstawową zasadę
uznaje równoprawność istnienia i wielość systemów normatywnych, które są
wynikiem umowy społecznej. Oznacza to, iż źródłem ustanowionych praw nie
jest Bóg, lecz człowiek. Zwolennicy takiego poglądu są zdania, iż większość
problemów moralnych nie należy do problemów uniwersalnych i nie ma jednego
sposobu na ich rozwiązanie. Wszystko zależy od określonego rodzaju kultury.
Podobnego zdania jest Jacek Hołówka, który w swoim dziele Etyka w działaniu
dowodzi, iż dla relatywisty moralnego pewne problemy moralne są możliwie do
rozwiązania wyłącznie w obrębie danej kultury, i w związku z tym relatywizm
jest często mylony z immoralizmem (odrzuceniem wszelkiej moralności)15.
W konsekwencji relatywizm spotyka się z ostrą krytyką ze strony radykalistów,
dla których takie stanowisko wiąże się z kwestionowaniem wszelkich norm
i wartości, co według nich stanowi źródło patologii społecznej. Już Durkheim
dowodził, iż relatywizm etyczny prowadzi do powstania społecznej anomii, destrukcyjnego poczucia beznormia, pustki egzystencjalnej.
Irena Pospiszyl dowodzi jednak, iż trudno jest przyjąć jeden niekwestionowany system norm moralnych. Po pierwsze, normy etyczne mają charakter kulturowy. Trudno uznać absolutną wartość norm, skoro istnieje rozbieżność
w pojmowaniu chociażby prawa naturalnego oraz zróżnicowanie hierarchii wartości nie tylko na różnych kontynentach, ale także w różnych krajach w obrębie
tego samego kontynentu. Po drugie, występują liczne odstępstwa od norm prawa
naturalnego, np. nakazy: nie cudzołóż lub nie zabijaj, w powszechnym odczuciu
dopuszczają szereg wyjątków – w czasie wojny dokonuje się ludobójstwa,
w obronie własnej zabija się napastnika, itp. Po trzecie, rygoryzm moralny cieszy się największą popularnością w systemach totalitarnych. Autorka słusznie
twierdzi, iż: „Gdyby postawić na jednej szali zbrodnie popełnione w wyniku
lekceważenia norm, a na drugiej te popełnione przez w imię posłuszeństwa wobec norm, to z całą pewnością okazałoby się, że więcej ohydnych zbrodni popełniono w imię posłuszeństwa”16. Po czwarte, dla rozwoju kulturowego człowieka radykalizm jest groźny chociażby ze względu na swój konserwatyzm.
Otóż nie wszystkie normy moralne są godne pielęgnowania i utrwalania. Dotyczy to np. przemocy wobec dziecka, której stosowanie jest prawem rodziców. Po
piąte, rygoryzm etyczny nie rozwiązuje konfliktu dwu lub więcej cenionych
wartości. Autorka jako ciekawy przykład podaje kwestię uprzemysłowienia terenu. Czy zaakceptować fabrykę, która co prawda zatruwa środowisko, ale jest

15
16

J. Hołówka, Etyka w działaniu, Warszawa 2001, s. 246 i nn.
I. Pospiszyl, Patologie społeczne, Warszawa 2009, s. 23.

278

Sylwia KITA

jednocześnie głównym źródłem utrzymania rodziny? Czy zatem stracić pracę,
czy walczyć o środowisko?17
Z perspektywy tak przedstawionych dylematów trudno jest jednoznacznie
stwierdzić, co jest lepsze – relatywizm czy rygoryzm etyczny. Niewątpliwie rygoryzm jest przydatny w sytuacji zagrożenia poczucia bezpieczeństwa. Jednakże
jednostka, decydując się na takie rozwiązanie, rezygnuje z własnej autonomii.
I tutaj Hołówka dostrzega wyższość relatywizmu moralnego nad rygoryzmem.
Otóż, w przypadku relatywizmu, jednostka sama ponosi odpowiedzialność za
swoją autonomiczność, ciąży na niej odpowiedzialność za podejmowanie konkretnych działań. Tym samym jest ona zmuszona do refleksyjności18.
Wspomniany wcześniej pluralizm kulturowy prowadzi do dalszej dyskusji
na temat tego, czy kultura może być kulturą dewiacyjną oraz jakie zachowania
można określić mianem zachowań dewiacyjnych.

4. Dewiacja jako rezultat transmisji kultury dewiacyjnej
W danym społeczeństwie istnieją grupy ludzi, które wytwarzają i utrwalają
swój własny system norm i wartości. Jeśli normy te nie są sprzeczne z normami
szerszego społeczeństwa, wówczas nie można mówić o dewiacji, a tym bardziej
o internalizacji zachowań dewiacyjnych. Jeśli natomiast uznawane normy i wartości danej grupy są sprzeczne z normami większości, zachowania te należy
uznać za zachowania dewiacyjne (łac. devio – schodzę z drogi)19. Przykładem
mogą być pewne elementy mniejszości narodowych, np. Romów w Polsce.
Oczywiście jeszcze bardziej jaskrawym przykładem będą różnego rodzaju grupy
„zawodowe” przestępców, których obowiązuje ich własny kodeks postępowania.
Według Kazimierza Frieskego, tego rodzaju zjawisko jest wskaźnikiem występowania subkultur dewiacyjnych. Oznacza to, że nowe pokolenia, które wyrastają w kręgu takiej subkultury, są pod wpływem negatywnej socjalizacji, za
pośrednictwem której nabywają charakterystyczne motywy, aspiracje i sposoby
usprawiedliwienia wykroczeń przeciwko obowiązującym regułom prawnym20.
W rozmaitych definicjach określających istotę znaczenia podkultury przewijają się dwa główne wątki – konieczność występowania odrębnych wartości oraz
odrębność norm postępowania. Należy podkreślić, iż musi w podkulturze wystę-

17
18
19

20

Tamże, s. 25.
J. Hołówka, dz. cyt.
W literaturze przedmiotu zamiennie stosuje się pojęcie dewiacji z pojęciem patologii. Przyjmuje się jednak, iż dewiacja odnosi się do patologii jednostki lub mniejszych grup, a patologia do
zachowań grupowych.
K. Frieske, Dewiacje społeczne, [w:] Socjologia. Problemy podstawowe, red. Z. Krawczyk,
W. Morawski, Warszawa 1991, s. 155–159.
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pować pewna zgodność z kulturą dominującą. W przeciwnym wypadku powinno się już mówić nie o podkulturze, lecz o kulturze odrębnej.
Niewątpliwie pierwszym badaczem, który stworzył spójną teorię podkultur
dewiacyjnych, był Albert K. Cohen. Według A. Cohena, każde działanie człowieka jest rozwiązywaniem problemów. Jakość, sposób ich rozwiązania jest zależny od pełnionej przez jednostkę roli. Mówiąc prościej, każda grupa, np. wiekowa, zawodowa, płci, w inny sposób definiuje swe własne problemy. Oznacza
to, że ramy odniesienia w trakcie rozwiązywania problemów są różne w stosunku do różnych ról społecznych21. Cohen poruszył również kwestię konformizmu
wobec obowiązującego systemu aksjonormatywnego. W odróżnieniu od np. Richarda Mertona, który zakładał, że zachowanie dewiacyjne jest konsekwencją
braku możliwości zrealizowania zinstytucjonalizowanych celów kulturowych,
Cohen był zdania, iż to grupy odniesienia wywierają na jednostkę dużą presję
w kierunku rozwiązania danego problemu. Ważna jest tutaj zgodność użytych
środków przez jednostkę w stosunku do norm, jakie obowiązują w grupie. Podkultury dewiacyjne są bowiem konsekwencją istnienia grupy ludzi z podobnymi
problemami, które nie mogą zostać rozwiązane w obrębie obowiązujących standardów kulturowych22.
W literaturze przedmiotu występuje wiele teorii, za pomocą których starano
się wskazać prawdziwe źródła zachowań dewiacyjnych. Jednakże z uwagi na
wymowę niniejszego artykułu zostaną w sposób ogólny przedstawione teorie:
konfliktu kultur oraz teoria zróżnicowanych powiązań.
Twórcą wspomnianej teorii kultury jest Thorsten Sellin, który główne swoje
poglądy przedstawił w Culture and Conflikt in Crime. Sellin był przekonany
o tym, iż co prawda normy prawne, a w szczególności normy prawa karnego,
wymuszają na jednostce zachowania konformistyczne, jednakże z uwagi na to,
iż społeczeństwo jest konglomeratem odmiennych kultur, nie jest możliwy rygoryzm moralny. Co więcej, uważał, iż ze względu na rozwinięty relatywizm moralny nie powinno się badać konkretnych definicji przestępstw, lecz normy zachowania obowiązujące w danej grupie: „Wczorajsze przestępstwa mogą być
dziś zachowaniami legalnymi, a to, co stanowi przestępstwo w jednym kraju,
może być zachowaniem zgodnym z prawem w innym. [...] Z punktu widzenia
grupy, do której należy jednostka, istnieją normalne (właściwe) i nienormalne
(niewłaściwe) sposoby reakcji, czyli normy uzależnione od społecznych wartości grupy je stanowiącej. Dlatego też normy zachowania występują wszędzie
tam, gdzie istnieją grupy społeczne [...]”23. Stąd właśnie powstaje konflikt kultur
21
22

23

Z. Hołda, Z. Welcz, Kryminologia, Lublin 1983, s. 119–125.
W literaturze fachowej występuje wiele teorii odzwierciedlających poglądy co do przyczyn
powstawania i funkcjonowania podkultur. Ze względu na rozmiary artykułu nie zostaną one
opisane.
T. Sellin, Culture and Conflict in Crime, Social Science Research Counsil, New York 1938,
s. 22–23.
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grup społecznych, z których każda posiada własne definicje sytuacji życiowych,
rodzaj sankcji, czy też sposób reagowania na konkretne zachowania. W jego
koncepcji – społeczeństwo składa się z samych podkultur: etnicznych, terytorialnych, warstwowych, pokoleniowych24.
Zatem w teorii konfliktu kultur eksponuje się duży stopień zróżnicowania
kulturowego zarówno między społeczeństwami, jak i grupami w obrębie jednego społeczeństwa. Według Sellina właśnie w zróżnicowaniu kulturowym należy
upatrywać konfliktu wartości i norm postępowania, który wywołuje zachowania
dewiacyjne. W konsekwencji prowadzi to do chaosu i dezorientacji aksjonormatywnej (rys. 2.).
Dezorientacja aksjonormatywna

Konflikt wewnętrzny (jednostka)

Konflikt zewnętrzny (grupa)

Zróżnicowanie norm zachowań

Zderzenie odmiennych kodeksów kulturowych

Dysonans psychiczny

Narzucanie zasad, norm zachowania

Migracje
Rys. 2. Rodzaje konfliktów wg Thorstena Sellina
Źródło: opracowanie własne.

Według Sellina wewnętrzny konflikt kultur występuje wówczas, gdy jednostka w danym społeczeństwie przyswaja sobie odmienne normy zachowań
i wartości, będące ze sobą w sprzeczności. W konsekwencji, jednostka – nie po24

Tamże, s. 66. Zob. A. Siemaszko, Granice tolerancji. O teoriach zachowań dewiacyjnych,
Warszawa 1993, s. 83.
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siadając drogowskazów postępowania – jest narażona na zachowania dewiacyjne. Nie jest bowiem w stanie określić, co jest normą, a co nią nie jest.
Zewnętrzny konflikt kultur dotyczy natomiast grup i występuje, zdaniem
Sellina, w sytuacji zderzenia się odmiennych kodeksów kulturowych, np. migracji inwestorów, kapitalistów na tereny wiejskie25.
Należy wspomnieć, iż koncepcja konfliktu kultur została poddana krytyce,
głównie pod kątem zbyt dużego stopnia heterogeniczności kulturowej oraz nadmiernego relatywizmu kulturowego. Kolejny zarzut dotyczył skrajności poglądu,
iż każdy konflikt kulturowy prowadzi do dewiacji. Trudno nie zgodzić się z poglądem Andrzeja Siemaszki, który stwierdził, iż współcześnie miasta są homogeniczne, a nie heterogeniczne pod względem aksjologicznym. Dlatego też na
wartości zyskała koncepcja Edwina H. Sutherlanda, która zakłada, iż przyczyną
zachowań dewiacyjnych nie jest każdy konflikt, lecz jedynie konflikt związany
z wartościami chronionymi przez prawo26.
E. Sutherland jest twórcą tzw. teorii zróżnicowanych powiązań, uznanej za
najbardziej pełne osiągnięcie szkoły chicagowskiej. Jej podstawowym założeniem jest przekonanie, iż człowiek uczy się zachowań patologicznych w taki
sam sposób jak zachowań zgodnych z obowiązującymi normami. Według autora
zachowanie przestępcze jest zachowaniem wyuczonym, a nie wrodzonym.
Oznacza to, iż zakładał wyższość wpływów środowiskowych nad cechami wrodzonymi. Pogląd ten uzasadniał tym, iż po pierwsze przyjmując założenie o wrodzonych uwarunkowaniach zachowań przestępczych, należałoby przyjąć, że ludzie mają wrodzone skłonności do postępowania zgodnie z prawem. A to z kolei
byłoby nie do przyjęcia przez zwolenników koncepcji przestępcy z urodzenia.
Mówiąc prościej, Sutherland zakładał, iż dewiacyjnych zachowań jednostka
uczy się poprzez socjalizację. Po drugie, skoro mówi się o dziedzicznych skłonnościach do zachowań dewiacyjnych, to również należałoby mówić o dziedzicznych zachowaniach do zawodu sędziego, czy tez policjanta. Zatem Sutherland
był przekonany, iż zarówno zachowania nonkonformistyczne, jak i dewiacyjne
należą do klasy działań, a ich zróżnicowanie jest zależne od społecznych ocen
i kwalifikacji27.
Autor teorii zróżnicowanych powiązań sformułował dodatkowo kilka innych
tez, dotyczących kształtowania zachowań przestępczych. Są to:
a) Jednostka uczy się tych zachowań głównie w procesie interakcji werbalnej.
b) Członkowie grupy pierwotnej są najważniejszym źródłem wzorów zachowań.
c) Kształtowanie zachowań przestępczych jest oddziaływaniem wielokierunkowym, obejmującym całą strukturę osobowości jednostki, a więc wiedzę,
motywację, sposoby zachowań oraz cele.
25
26
27

A. Siemaszko, Granice tolerancji..., s. 86.
Tamże.
A. Podgórecki, Patologia życia społecznego, Warszawa 1969, s. 322.
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d) Proces uczenia się zachowań przestępczych jest możliwy po przedefiniowaniu znaczenia norm zachowania, np. poprzez twierdzenie: „Bez łamania
przepisów wiele się nie osiągnie” lub „Przepisy są po to, by je łamać”.
e) Przyswojenie wzorów przestępczych jest konsekwencją nadwyżki definicji
prawa. Oznacza to, iż ludzie stają się przestępcami w wyniku kontaktów
z wzorami przestępczymi oraz braku kontaktów z wzorami nieprzestępczymi. Nadwyżka wzorów przestępczych pojawia się wówczas, gdy wpływ
przestępczych wzorów zachowań jest większy niż wpływ zachowań zgodnych z normami i przepisami prawa.
f) Zróżnicowane powiązania mogą się różnić częstotliwością, czasem trwania,
uprzedniością oraz intensywnością. Owe zmienne procesu zróżnicowania
warunkują stopień przyswojenia zachowań nonkonformistycznych. Im większa jest intensywność wymienionych czynników, tym większe prawdopodobieństwo przyswojenia i trwałości wyuczonych zachowań.
g) Cele zachowań przestępców i osób postępujących zgodnie z obowiązującymi normami są takie same. Otóż są one wyrazem realizacji tych samych potrzeb i wartości. Przykładowo, zarówno złodzieje, jak i uczciwi pracownicy
mają tę samą potrzebę posiadania pieniędzy (money motive)28.
Podobnie jak w przypadku teorii konfliktu kultur Sellina, również i koncepcja Sutherlanda została poddana krytyce. W szczególności została skrytykowana
pasywna koncepcja osobowości jednostki. W teorii zróżnicowanych powiązań
jednostka jest bowiem pozbawiona możliwości wyboru między wzorami zachowań dewiacyjnych a wzorami zachowań konformistycznych.
Reasumując, przekazy kulturowe mogą być zarówno pozytywne, jak i negatywne. Wyżej przedstawione teorie, uwzględniające komponent kultury dewiacyjnej, starają się wykazać, iż człowiek jest bezbronny wobec przekazywanych
mu norm zachowania. Dotyczy to zachowań konformistycznych oraz nonkonformistycznych (dewiacyjnych). Jest to charakterystyczne dla pozytywistycznego myślenia, zgodnie z którym m.in. istnieje jeden system wartości i jeden społeczny konsensus wobec tego systemu, a wszelkie dewiacje są wynikiem zaburzeń, ograniczonej zdolności oceny sytuacji. Według Bronisława Urbana taki
sposób tłumaczenia zjawisk patologicznych przyczynia się do pozbawienia jednostki autonomii. Tym samym, koncepcje te w swoich badaniach nie uwzględniały elementu wolicjonalnego człowieka29.
Przeciwieństwem myślenia pozytywistycznego jest koncepcja Ellsewortha
A. Ferscha, tzw. ponownego przemyślenia (rethinking method), zwana również
jako „dobrowolna poprawa”. Głównym założeniem jest właśnie wiara w auto28
29

I. Pospiszyl. Patologie..., s. 43– 44.
Tamże, 47. Zob. B. Urban, Zachowania dewiacyjne młodzieży w interakcjach rówieśniczych,
Kraków 2005, s. 12.
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nomiczność jednostki, w jej zdolność do samosterowania. Zgodnie z tą teorią
jednostka sama dokonuje wyboru dewiacyjnego zachowania.
Problem dewiacji jako rezultatu transmisji kultury dewiacyjnej jest zatem
problemem niezwykle złożonym i budzi wiele kontrowersji. Okazuje się bowiem, że kultura za pomocą sankcji może wymusić na jednostce konformistyczne zachowanie lub też daje możliwość wyboru. Jedni są zwolennikami tezy, iż
człowiek w swoim zachowaniu dewiacyjnym jest bezbronny, inni wręcz przeciwnie – jednostka sama podejmuje decyzje, a państwo może jedynie zabezpieczać społeczeństwo przed negatywnymi skutkami działania nonkonformisty.
Jak to kiedyś powiedział Ryszard Wagner: „Tylko kultura umysłowa może
przysposobić człowieka do rozkoszowania się życiem w jego najwyższej pełni”.

Summary
Deviation as the result of transmission of the deviant culture
The main purpose of this article was analysis of main theories of the culture
of deviation and deviant subcultures. A culture is patterns of thinking, feeling,
reacting, the value and norms and sanctions. It is also regarding the deviant culture. Groups of people, which are live in a society have their own system of
norms and values. When the norms are not contradictory with norms of all society we cannot say, that it’s a deviation. But when the norms are contradictory –
it’s a deviant behavior.
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Rodzina z problemem alkoholowym
Zjawisko uzależnienia od alkoholu należy do najpowszechniejszych problemów zdrowotnych, psychologicznych i społecznych, które zalicza się do aktualnie występujących patologii społecznych, a jego problematyka – zarówno przyczyny, jak i skutki – jest od dawna przedmiotem badań wielu naukowców.
Wnioski formułowane na podstawie badań nad chorobą alkoholową wykorzystywane były do działań mających na celu ograniczenie jego zasięgu, szczególnie w kręgu młodszego pokolenia. Działania te nie przynosiły jednak zamierzonych rezultatów, dlatego problem powszechności alkoholizmu nie zmniejszał
się, a wręcz przeciwnie – pogłębiał się. Choroba alkoholowa, czyli uzależnienie
od alkoholu, zdaniem A. Margasińskiego, może mieć zróżnicowany charakter
i z reguły przebiega w każdym przypadku inaczej, ze względu na oddziaływanie
czynników biologicznych, psychologicznych i środowiskowych. W związku
z tym „wieloobrazowość uzależnienia alkoholowego musi być brana pod uwagę
w analizowaniu jej wpływu na życie rodzinne, zarówno w wymiarze badawczym, jak i terapeutycznym”1.

1. Syndrom współuzależnienia – próba wyjaśnienia zagadnienia
Pojęcie współuzależnienia wywodzi się z istniejących wcześniej terminów
koalkoholizmu czy współalkoholizmu, których używano w stosunku do żon uzależnionych od alkoholu mężczyzn. A. Margasiński napisał, iż pojęcie to „zrodziło się w wyniku obserwacji terapeutów zdziwionych trwałością relacji mąż – żona w rodzinach alkoholowych, także charakterystyczną formą zależności trzeźwej żony od swego pijącego męża”2. Z biegiem czasu zauważono jednak, że
1
2

A. Margasiński, Rodzina alkoholowa z uzależnionym w leczeniu, Kraków 2010, s. 27.
Tamże, s. 101–102.
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oprócz powtarzających się zachowań u żon alkoholików występują również zaburzenia osobowościowe, objawiające się silnymi i gwałtownymi reakcjami
emocjonalnymi. Przypuszczano zatem, że ich przyczyna osadzona jest znacznie
głębiej aniżeli w prostej małżeńskiej relacji, oraz że dotyczy nie tylko żon alkoholików, ale także innych członków tej rodziny. A. Margasińki napisał w związku z tym, iż „pojawienie się «wpółuzależnienia» w miejsce dotychczasowego
określenia «koalkoholizm» zdaje się być związane z ewolucją rozumienia mechanizmów uzależnienia oraz rozszerzeniem odnoszenia tego pojęcia do innych osób
żyjących w otoczeniu alkoholika, które manifestują podobne jak u żon objawy”3.
Kwestia relacji uzależniony – rodzina została poruszona przez J. Lindenmayera, który trafnie zauważył, że „w większości przypadków rodzina osoby
uzależnionej jako pierwsza zauważa, że coś jest nie tak i jako pierwsza próbuje
na to zareagować. W prawdzie bliscy nie znają w pełni rozmiarów picia alkoholu czy brania leków, gdyż akt ten jest często od początku ukrywany, jednak żyjąc z osobą uzależnioną pod jednym dachem, nie da się całkowicie nie zauważyć
narastającego problemu”4.
Zależność rodziny od alkoholika oraz jego zachowań zaczęto nazywać
współuzależnieniem, a o jego chorobowym aspekcie pisała Wegscheider-Cruse.
Według niej, współuzależnienie jest chorobą objawiającą się na wiele sposobów,
a szczegółowo określa je jako „specyficzny stan, który charakteryzuje się skrajnym zaabsorbowaniem i zależnością od innej osoby, działania, grupy, idei lub
substancji. Osoba współuzależniona usiłuje w ten sposób bezskutecznie poczuć,
iż pozostaje w relacji i komuś na niej zależy. Cierpienie współuzależnienia staje
się sposobem na życie, w którym poczucie tożsamości sensu istnienia człowieka
zależy od czynników zewnętrznych”5. Takie zachowania wkrótce stają się przyczyną powstania wielu patologicznych stanów, które w destrukcyjny sposób
wpływają na osobowość współuzależnionego, jego zdrowie psychiczne i fizyczne. Autorka wykazała ponadto, że „choroba współuzależnienia jest podobna do
choroby uzależnienia chemicznego. Kompulsja we współuzależnieniu ma bardzo podobny wzorzec rozwoju, jak w przypadkach uzależnienia”6.
Odmienną koncepcję definicyjną zaproponowała W. Sztander, która wskazała na rolę czynników osobowościowych w powstawaniu współuzależnienia.
Według niej, „wspołuzależnienie nie jest chorobą. Jest to nadmierna sztywność
myślenia i działania powstała w wyniku niesprzyjających doświadczeń życiowych (o wiele wcześniejszych niż małżeństwo z alkoholikiem), utwierdzona
w życiu z osobą uzależnioną, sztywność uniemożliwiająca korzystne i skuteczne
rozwiązywanie trudności własnych i swojej rodziny”7. Podobne stanowisko zajął
3
4
5
6
7

Tamże, s. 102.
J. Lindenmeyer, Ile możesz wypić? O nałogach i ich leczeniu, Gdańsk 2007, s. 163.
S. Wegscheider-Cruse, Nowa szansa. Nadzieja dla rodziny alkoholowej, Warszawa 2000, s. 237.
Tamże.
W. Sztander, Poza kontrolą, Warszawa 1993, s. 38–39.
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J. Bradshaw, który napisał: „Współuzależnienie może być definiowane jako rozpoznawalny wzór sztywnych cech osobowości, zakorzenionych w zinternalizowanym wstydzie będącym rezultatem zaniedbania, które zazwyczaj dotyczy
każdej osoby w systemie dysfunkcjonalnym”8. Uznał on, że pojęcie to może dotyczyć wszystkich osób żyjących w rodzinach dysfunkcjonalnych, do których
zalicza się między innym, rodziny alkoholowe.
Inne podejście definicyjne zaprezentowała H. Szczepańska, która określiła
pojęcie współuzależnienia jako reakcję na odczuwanie przez żony alkoholików
silnego stresu, związanego z życiem i wchodzeniem w relacje z uzależnionym
mężem. Napisała ona zatem, iż „zjawiska, które opisuje termin współuzależnienie występują wyraźnie w związku z sytuacją zewnętrzną, a ich nasilenie zmienia się wraz ze zmianą tej sytuacji”9.
Mając na uwadze wszelkie dysfunkcje, które są wynikiem życia z uzależnionym od substancji chemicznych, uznaje się, że alkoholizm jest chorobą całej rodziny, a nie tylko osoby pijącej, czyniąc ją jednocześnie rodziną dysfunkcjonalną, a więc taką, która nie funkcjonuje w sposób prawidłowy.

2. Symptomy współuzależnienia
Uwzględniając wszelkie formy „zniewolenia”, zarówno fizycznego, jak i psychicznego, jakie niesie z sobą współuzależnienie, opracowano szereg kryteriów
świadczących o wystąpieniu tego syndromu, analogicznie do kryteriów choroby
alkoholowej. Charakterystyki objawów współuzależnienia dokonała między innymi S. Wegscheider-Cruse, która zaznaczyła ponadto, że „im bardziej współuzależniony zablokowany jest w chorym systemie, tym wyraźniej manifestuje
objawy swojej choroby”10.
Pierwszym objawem współuzależnienia, według autorki, jest zaprzeczanie
lub iluzje, które wynikają z konieczności ucieczki przed emocjonalnym bólem,
w skutek czego współuzależniony uczy się zniekształcać rzeczywistość tak, aby
uniknąć emocjonalnej przykrości. Każde zniekształcenie percepcji rzeczywistości sprawia, że rozbudowuje się system zaprzeczeń, co z kolei wpływa na
zmniejszenie świadomości swego bólu oraz osoby i sytuacji, która go wywołuje
u jednostki współuzależnionej. Autorka napisała zatem: „Zaprzeczenie współuzależnienia jest prawdziwym złudzeniem, głęboko ugruntowanym i wspartym
mocną wiarą”11. Alkoholizm często nazywany jest „chorobą zaprzeczenia”.
Zjawisko to zostało wyjaśnione w słowach: „pijący zaprzeczają cierpieniu, jakie
ich uzależnienie sprawia im samym i innym. Z czasem zaprzeczanie przenika do
8
9
10
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ich rodzin, bowiem wszyscy zaczynają się dostosowywać do alkoholizmu po to,
aby zachować jedność rodziny. […] Nadmierne zaprzeczanie stwarza problemy,
ale im także można zaprzeczać. Z pozoru wszystko wygląda normalnie, ale pod
powierzchnią jest dziura, która robi się coraz głębsza”12. Skutkiem zaprzeczania
jest niewątpliwie nieumiejętność rozmowy na temat uzależnienia, jak również
silne reakcje emocjonalne towarzyszące stałemu piciu alkoholu. Powstaje
w związku z tym pułapka milczenia, w którą wpadł nie tylko uzależniony, ale
także, a może przede wszystkim, jego rodzina.
Wskazując na mechanizm zaprzeczenia, wyróżnia się jego cztery podstawowe poziomy. Pierwszy z nich dotyczy w szczególności dzieci uzależnionych rodziców i polega na zaprzeczaniu faktu alkoholizmu rodziców. Zjawisko to można dostrzec w czynnościach życia codziennego: usprawiedliwianie nieobecności
w pracy, rozwiązywanie problemów rodziców, uzasadnianie ich częstego sięgania po napoje alkoholowe. Kolejny z czterech poziomów to zaprzeczanie jakoby
alkoholizm miał jakikolwiek wpływ na życie i funkcjonowanie reszty rodziny.
Często pozostali jej członkowie biorą na siebie odpowiedzialność za wszelkie
przykrości i krzywdy związane z nadużywaniem alkoholu, wypierając tym samym ze świadomości myśl, że alkoholizm jest chorobą pijącego. Trzeci poziom
zaprzeczenia dotyczy nadmiernej wiary w siłę woli, która ma prowadzić do nieodczuwania lęku, bólu emocjonalnego – i najważniejsze – do wyzdrowienia pijącego rodzica. Ostatni, czwarty poziom jest to zaprzeczenie własnemu uzależnieniu, a więc niedopuszczenie do świadomości myśli, że alkoholizm może dotykać nie tylko pijącego ojca czy matki, i unikanie jakiejkolwiek dyskusji na temat symptomów, przebiegu i skutków, jakie niesie z sobą uzależnienie od substancji alkoholowych13. Najważniejsze w zdrowieniu alkoholika i jego rodziny
wydaje się przerwanie milczenia, ale – jak wskazują badacze zajmujący się problematyką alkoholizmu – dla każdego może oznaczać to coś zupełnie innego,
a więc „dla jednych to przerwanie wewnętrznego myślenia, po raz pierwszy
w życiu wysłuchanie i potraktowanie siebie poważnie. Dla innych to przerwanie
milczenia na zewnątrz i głośne mówienie po raz pierwszy – być może do innych
członków rodziny – o sprawach dotąd niewypowiedzianych”14.
Drugim objawem, który wskazała Wegscheider-Cruse, są tak zwane zachowania przymusowe. Wynikają one z konieczności znalezienia sposobu uwolnienia się od bolesnych i przykrych uczuć, których współuzależniony doznaje, pomimo mocno rozbudowanego systemu zaprzeczeń. Istota tych zachowań tkwi
w poszukiwaniu poczucia siły i mocy, które przejawia się manipulowaniem otoczeniem i innymi ludźmi po to, aby móc spełnić się jako opiekun, gospodyni,
pracownik – człowiek idealny. Autorka określiła osoby stosujące te zachowania
jako takie, które „próbują żyć zgodnie z oczekiwaniami innych, mając nadzieję,
12
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że kiedy robią to, czego spodziewa się po nich współmałżonek, rodzice czy
dziecko, wzrośnie ich poczucie własnej wartości”15.
Trzecim objawem, który jednocześnie stanowi mechanizm charakterystyczny dla współuzależnionego, jest wypieranie, czyli unieruchamianie emocji. Wypieranie uczuć następuje, ponieważ ich ujawnienie nie byłoby bezpieczne, zaś
negatywne uczucia lepiej skrywać przed sobą i otoczeniem. Do emocji tych autorka zalicza między innymi: poczucie winy, które przejawia się w obwinianiu
za istniejącą trudną sytuację siebie i innych oraz poczuciu, że nie jest się w porządku; poczucie niedoskonałości, charakteryzujące się niekończeniem rozpoczętych przez współuzależnioznego zadań, z powodu braku wiary w możliwość
pozytywnego ich zakończenia i zrealizowania zamierzonego celu; złość rozumiana jako odpowiedź na doznawane w dysfunkcyjnej rodzinie cierpienie
i krzywdy i manifestująca się w przeżywaniu w związku z tym chronicznego
stresu, wpływającego niekorzystnie na relacje interpersonalne, zdrowie fizyczne
i psychiczne; poczucie samotności, wiążące się z brakiem umiejętności nawiązywania przez współuzależnionego relacji głębokich i opartych na wzajemnym
zaufaniu; lęk, który przejawia się w konieczności kontrolowania siebie i innych,
przy jednoczesnej obawie przed odsłonięciem się, odrzuceniem i samotnością;
poczucie krzywdy, będące nieodłącznym elementem funkcjonowania w rodzinie
alkoholowej, polegające na przyjmowaniu określonej roli i wypełnianiu jej oraz
braku uzyskania jakiejkolwiek pochwały czy nagrody, jednocześnie współuzależniony zrobi wszystko, pomimo doznania wielu krzywd, by taką sytuację podtrzymać; wstyd, który jawi się jako uczucie panujące nad innymi, ponieważ
współuzależniony odbiera siebie jako osobę złą, wierzy, że jest człowiekiem posiadającym rozbudowany system wad, nie posiada zaś cech i umiejętności, które
uczyniłyby go człowiekiem dobrym16. S. Wesscheider-Cruse napisała, w odniesieniu do cech, jakimi charakteryzują się osoby współuzależnione, że „uciekając
od bolesnych emocji, by poczuć, że jest się w porządku, jednostka w sposób
nieunikniony uczy się także nie doświadczać uczuć pozytywnych. Poprzez
sztywną kontrolę i utrzymywanie dystansu współuzależniony ostatecznie staje
się niezdolny do nawiązania prawdziwej relacji. Trudno bowiem okazać uczucie,
trzymając kogoś na wyciągnięcie ramienia. Stłumione w przeszłości bolesne
uczucia wpływają na teraźniejsze relacje. Współuzależnionemu trudno się czuć
bezpiecznie z ludźmi nawet w najbardziej sprzyjających okolicznościach, a co
dopiero w warunkach stresu. Kiedy związki stają się zbyt trudne, rozpadają
się”17. Koniecznym warunkiem ozdrowienia, wyjścia z uzależnienia pijącego
oraz poszczególnych członków jego rodziny jest unieruchomienie systemu zaprzeczania, a więc zdolność do otwartego mówienia innym – rodzicom, rodzeństwu, pracownikom instytucji świadczących pomoc – o swoich doświadcze15
16
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niach. Uczucia stają się wówczas realne, a każdy człowiek uwikłany w pułapkę
uzależnienia pozwala im się ujawnić i zrozumieć, by na tej podstawie budować
swoje przyszłe życie18.
Symptomy, które wskazują na wystąpienie współuzależnienia, są to takie zachowania, reakcje i zjawiska, jak ciągła koncentracja myśli, uczuć i zachowań
żony wokół męża. Jest to również poczucie i wiara żon, że stała kontrola zachowań alkoholowych męża pozwoli mu zachować umiar w piciu. Wśród osób żyjących w otoczeniu alkoholika utrwalony jest stereotyp interakcji obejmującej
okresy picia i abscynencji, czemu towarzyszy podejmowanie przez żonę i jednoczesne załamywanie się prób zmiany reakcji na zachowania męża.
Kolejnym kryterium współuzależnienia jest rozregulowanie reakcji emocjonalnych żony na zachowania męża, które obejmuje odnajdywanie satysfakcji
w niwelowaniu wszelkich stanów przykrych, jak również poczucie rozstania
z mężem, przy jednoczesnym paradoksalnym umacnianiu więzi po kolejnych
negatywnych zachowaniach i próbach odejścia19.
Podstawowe objawy, które świadczą o wystąpieniu współuzależnienia, scharakteryzowane zostały również przez I. Niewiadomską i M. Sikorską-Głodowicz.
Według autorek, należy do nich zaliczyć obsesyjne opiekowanie się osobą pijącą, w które zaangażowane są nie tylko żony alkoholików, ale również ich dzieci.
Cała energia rodziny nieustannie skupia się wokół troski nad pijącym i uczenia
się traktowania go jak dziecko, któremu nieprzerwanie należy pomagać i poświęcać wiele uwagi. Nieustanna kontrola siebie i innych ludzi, będąca udziałem
żon i dzieci alkoholików, staje się gwarancją ich poczucia bezpieczeństwa.
Kolejnym, wskazanym przez autorki, objawem współuzależnienia jest niezadowolenie z siebie osób współuzależnionych, które wynika z niskiego poczucia własnej wartości, a powstaje na skutek negatywnych opinii kierowanych do
nich przez uzależnionego, nie tylko w stanach upojenia alkoholowego. Wysokie
poczucie winy z kolei powstaje wówczas, gdy pijący przerzuca swoje wyrzuty
sumienia z powodu nadużywania alkoholu na innych, w większości przypadków
na najbliższych członków swojej rodziny – żony i dzieci. W sytuacji tej rodzi się
silna zależność wzajemna, wynikająca z zacieśnienia się więzów w rodzinie
z problemem alkoholowym i wzajemnego uzależnienia od siebie. Często mówić
można także o zaniedbywaniu siebie i własnych, podstawowych potrzeb przez
osoby współuzależnione, które następuje wtedy, gdy potrzeby osoby pijącej wychodzą na pierwszy plan, spychając tym samym potrzeby bliskich na plan dalszy. Istotnym objawem, świadczącym o wystąpieniu omawianego syndromu jest
duża tolerancja na nieprawidłowe relacje interpersonalne, która przejawia się
w trudności dokonania oceny tego, co jest prawidłowe, a co nie20.
18
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Zdaniem B.T. Woronowicza za istnieniem współuzależnienia przemawiają
niektóre, utrwalone już, zachowania, do których autor zalicza przede wszystkim
poddanie się rytmowi picia alkoholika i dostosowanie do niego harmonogramu
dnia oraz przejmowanie za niego odpowiedzialności za wszystkie negatywne
konsekwencje stanów upojenia alkoholowego oraz pomaganie i nadmierne opiekowanie się nim. O współuzależnieniu świadczy ponadto wzrost tolerancji na
patologiczne zachowania alkoholika, z czym łączy się niezmiennie poczucie winy, bezradności, niskie poczucie własnej wartości oraz zaniedbywanie siebie
i swoich potrzeb21.
Na zjawiska świadczące o wystąpieniu współuzależnienia wskazuje też
J. Mellibruda, który – obok objawów wymienionych przez B.T. Woronowicza –
zwraca także uwagę na występowanie „huśtawki emocjonalnej”, obejmującej zarówno rozpacz i utratę nadziei, rozczarowania i złudzenia, jak również naiwną
wciąż wiarę w obietnice poprawy dawane przez alkoholika oraz związane z tym
poczucie bycia krzywdzonym. Bardzo często, zdaniem autora, zdarzają się też
kłótnie, które wybuchają z błahych powodów oraz, związane z tym, zapadanie
w stan letargu, użalania się nad sobą i poczucie beznadziejności sytuacji. Powszechnym zjawiskiem są ponadto próby dominacji podejmowane przez członków rodziny i przejmowanie przez nich wszystkich domowych obowiązków.
W małżeństwach natomiast bardzo istotne i często spotykane są problemy seksualne i związana z tym niechęć do współżycia22.
J. Lindenmeyer zaznaczył, iż „bliscy osoby współuzależnionej są często bardzo podatni na stosowane wobec nich manipulacje i chwyty. W najlepszej wierze przyjmują za prawdę nawet najbardziej nierealistyczne wyjaśnienia, przez co
uniemożliwiają osobie uzależnionej skonfrontowanie się z rzeczywistymi konsekwencjami swego zachowania. Ponieważ bliscy zupełnie nieświadomie
wzmacniają mechanizmy obronne osoby uzależnionej, można mówić o współuzależnieniu”23.
Podkreślić należy, że Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób ICD-10, która
obowiązuje w Polsce, oraz amerykański odnośnik tejże klasyfikacji (DSM-IV)
nie uznają współuzależnienia jako jednostki chorobowej. A. Margasiński wskazuje dwie grupy czynników, które stanowią przeszkodę w uznaniu tegoż syndromu jako jednostki chorobowej. Są to mianowicie: wieloznaczność terminologii i definicji oraz ograniczenia międzypłciowe i międzykulturowe24.
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3. Rodzina z problemem alkoholowym
Rodzina jest podstawowym środowiskiem człowieka, wywierającym znaczenie na rozwój osobisty oraz funkcjonowanie społeczne i emocjonalne.
Wszelkie zjawiska o charakterze destrukcyjnym, jakimi są niewątpliwie te związane z alkoholizmem, powodują poważne szkody dla całej rodziny. Wiążą się
one ze stanem chronicznego napięcia i przeciążenia emocjonalnego, a te z kolei
przejawiają się w poczuciu strachu, lęku, gniewu, smutku, wstydu i upokorzenia.
A. Margasiński, odnosząc się do powstawania i uwidaczniania się problemu
alkoholowego w rodzinie w początkowym stadium, napisał: „Gdy w rodzinie
pojawia się alkoholizm, jedną z najbardziej zasadniczych decyzji, jakie musi ona
podjąć, jest wybór pomiędzy sprzeciwem wobec tego zachowania a dostosowaniem się do niego. Mimo że podjęcie tej decyzji nie musi nastąpić świadomie, to
jeśli rodzina wybierze drogę przystosowania się, istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że alkoholizm w końcu stanie się centralną zasadą organizacji życia
rodzinnego. Oznacza to, że alkohol zostanie włączony do tworzącej się tożsamości rodzinnej”25.
Nietrudno dostrzec wobec tego, na podstawie literatury z zakresu problematyki alkoholowej oraz doświadczeń życia codziennego, że dramat człowieka
uzależnionego rozgrywa się w najbliższym mu środowisku, a więc w rodzinie.
Skutki jego choroby dotykają zatem wszystkich jej członków, którzy, nie znajdując innego wyjścia z bolesnej sytuacji, starają się przystosować do reguł, zasad
i chaosu, będących wynikiem pogłębiającej się destrukcji alkoholika. Nie bez powodu uznaje się, że uzależnienie od alkoholu ma miejsce wówczas, gdy zaczyna
on panować nad wszelkimi aspektami życia uzależnionego, między innym wtedy,
kiedy w wyborze życiowym między alkoholem a rodziną wygrywa alkohol.
Aktualnie, w myśleniu potocznym istnieje tendencja do przyjmowania pewnego stereotypu, który dotyczy rodziny borykającej się z problemem alkoholowym. Zgodnie z nim, rodzina alkoholowa kojarzona jest z patologią społeczną,
w której występuje skrajne ubóstwo, agresja uzależnionego wobec pozostałych
członków rodziny oraz zaniedbanie fizyczne i emocjonalne.
S. Wegscheider-Cruse na podstawie wieloletniej pracy z rodzinami dysfunkcjonalnymi uznała, że rodzina to system, a ten – według niej – „złożony jest
z części składowych, powiązanych z sobą w szczególny sposób dla określenia
wspólnego celu”26. Za części składowe owego systemu uznaje się członków rodziny, czyli, w klasycznym przypadku, matkę, ojca i dziecko lub dzieci. Dysfunkcje, jakie mają miejsce w rodzinie borykającej się z problemem alkoholowym, zostały trafnie zobrazowane przez autorkę w słowach: „Jeden z członków
rodziny jest zależny od siły zewnętrznej i nie może się swobodnie poruszać, by
25
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utrzymać równowagę systemu. Z tego powodu przyczynia się do powstania
pierwszych zmarszczek na fali, która przepływając przez system rodzinny, zaburza go. Inni członkowie rodziny muszą dostosować się do sytuacji i z czasem
doznają takich szkód spowodowanych napięciem i koniecznością przejmowania
postaw pozwalających przeciwstawić się naporowi, że sami powodują zaburzenia w przepływie tej fali”27.
Choroba alkoholowa obciąża nie tylko jednostkę, która jest uzależniona od
alkoholu, ale również wszystkie osoby funkcjonujące w najbliższym otoczeniu
alkoholika. A. Margasiński stwierdził, że jest to „obciążenie wielopłaszczyznowe, obejmujące sferę uczuć, myślenia, zachowania. Ze swoistym piętnem, jakim
jest alkoholizm w rodzinie, muszą zmagać się wszyscy jego członkowie”28. Zdaniem autora, dla członków rodziny, w której wystąpił problem uzależnienia od
alkoholu, funkcjonowanie nieodzownie wiąże się z doświadczaniem chronicznego stresu, uczucia niepewności, chaosu i osamotnienia. Osoby, które żyją
w najbliższym otoczeniu alkoholika, przeżywają ciągłą zmianę nastrojów i emocji, co sprawia, że stopniowo tracą oni nad nimi kontrolę29. W rodzinie alkoholowej panuje ponadto brak stabilności – finansowej, emocjonalnej, fizycznej, porządku życiowego, i możliwości przewidzenia zdarzeń, a tym samym planowania. Do tego dochodzi jeszcze usilna potrzeba i głos świadomości, aby tę niekorzystną sytuację zmienić, w związku z czym pojawiają się specyficzne dla tego
stanu uczucia i zachowania. Zalicza się do nich między innymi poczucie wstydu
i stale rosnąca izolacja przed światem zewnętrznym – przykrymi komentarzami
i niewygodnymi pytaniami. W tej sytuacji bardzo niewielu współuzależnionych
ma w sobie tyle silnej woli, odwagi, wewnętrznej siły i przekonania, żeby poprosić o pomoc. Trwają oni w chronicznej bezradności, gdyż wszystkie podejmowane przez nich działania nie przynoszą pożądanych rezultatów – alkoholik
dalej pije. Pogłębia się również niepewność, odnosząca się nie tylko do życia
codziennego, nastrojów alkoholika, ale także do przyszłości osób współuzależnionych. Brak możliwości zaplanowania podstawowych elementów dnia codziennego, a tym bardziej przyszłości, wiąże się z odczuwaniem silnego lęku,
który każdy z członków rodziny alkoholowej przeżywa indywidualnie. Może
być to lęk o siebie, o bliskich, o jutro, ale także lęk przed agresją i przemocą fizyczną, psychiczną, które często przecież charakteryzują rodziny uzależnione.
Silnie oddziałujące na stan emocjonalny jest też narastające z każdą trudną sytuacją, każdym stanem upojenia, awanturą i użyciem przemocy, poczucie krzywdy
oraz winy, rodzące w domu alkoholika atmosferę ciągłej urazy i żalu. Uczucia te
są o tyle niebezpieczne, że „życie w długotrwałym stresie emocjonalnym pozostawia ślady, siejąc często spustoszenie. Efektem tego może być nerwica i różne
27
28
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inne psychosomatyczne objawy, jak też wyrastające na tym chorym gruncie nowe patologie”30.
Charakterystyki rodziny, w której występuje problem uzależnienia od alkoholu, dokonała W. Sztander, która wyróżniła między innymi dominujące w niej
uczucia, reakcje i zachowania, jak: stale towarzyszące poczucie wstydu wobec
innych ludzi, rodzące izolację społeczną, system kłamstw, zatajania i agresję
wobec uzależnionego. Niezwykle silnym uczuciem jest także bezradność, której
próbuje się przeciwdziałać za pomocą zwiększenia kontroli nad pijącym, ograniczenia jego swobody działania, poruszania się czy finansów. Z ogromnym natężeniem odczuwana jest niepewność co do ustalonego porządku dnia i rutynowych czynności oraz świata wartości i racji moralnych. Poczucie lęku obejmuje
niepewność w sprawach porządku dnia, jak również panikę i przerażenie w sytuacjach awantur alkoholowych oraz strach o pieniądze na życie i przerażenie
w sytuacjach, w których dokonywane są akty przemocy. Charakterystyczne dla
współuzależnienia jest poczucie winy, które ma różne źródła, oraz gniew, złość
i agresja, przy czym emocje te są z reguły niezwykle silne i przeplatane, także
często ukierunkowane autodestrukcyjnie31.
M. Kucińska zauważyła, że „wychowanie w rodzinie wpływa na to, jak traktujemy samych siebie, czego spodziewamy się od innych i jakimi sposobami
osiągamy własne cele”32. Dorastanie w rodzinie alkoholowej nie może, w związku
ze skrajnymi emocjami, chronicznym bólem i wstydem, przynieść korzyści
w przyszłości, jednakże biorąc pod uwagę fakt, że każde dziecko, również to,
które dorasta u boku alkoholika, rodzi się z określonymi predyspozycjami, ma
swój plan na życie i układa je w oparciu o swoje założenia. Wanda Sztander napisała zatem: „mówiąc o dzieciach z rodziny alkoholowej, można mówić tylko
o pewnych trendach i skłonnościach oraz o tym, że sytuacja w rodzinie alkoholowej czemuś sprzyja lub nie sprzyja. W zależności od mnogości czynników nie
do końca nam znanych, efekty jej wpływu są różne”33.
Jakkolwiek życie dzieci w rodzinie alkoholowej nie zostało ułożone, istotny
jest fakt, że rodzina, w większości przypadków, nie jest pozytywnym aspektem
ich wspomnień z lat dzieciństwa. W roku 2008 drogą internetową zostały przeprowadzone badania wśród pięćdziesięciu członków grupy dorosłych dzieci alkoholików. Na podstawie tych badań stwierdzić można, iż najczęściej wspomnienia te mają charakter negatywny. Zdecydowana większość badanych, ponad 90%, negatywnie wspomina swojego ojca, natomiast ok. 60% matkę. Dużym problemem, jak wskazują wyniki badań, jest brak osób, które mogłyby
swoim zachowaniem, pomocą, dobrym słowem stanowić wsparcie dla współ30
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E. Nowak, Telefon zaufania jako system wsparcia dla osób z problemem alkoholowym, „Problemy Alkoholizmu” 2004, nr 3–4, s. 13.
W. Sztander, Poza kontrolą, s. 31–38.
M. Kucińska, Niszczyciele własnych marzeń, „Charaktery” 2009, nr 4, s. 88.
W. Sztander, Dzieci w rodzinie z problemem alkoholowym, Warszawa 1995, s. 5–6.

Rodzina z problemem alkoholowym

295

uzależnionych dzieci. Chodzi tutaj nie tylko o pozostałych członków rodziny,
rodzeństwo, ale także o zewnętrzne formy pomocy instytucjonalnej: „Przykry
jest fakt, że jednak większość (60%) nie miała w dzieciństwie osoby wspierającej, która pomogłaby, pocieszyła, znalazła jakieś rozwiązanie dla dziecięcych
problemów, wreszcie udzieliła pomocy w uwolnieniu się z «pijanego domu»”34.
Wspomnienia dorosłych już dzieci alkoholików potwierdzają również powszechną opinię, że alkoholizm wiąże się nierozerwalnie z brakiem pieniędzy,
niskim poziomem życia, przemocą oraz nieustannym upokarzaniem. Cechą
wspólną wszystkich dzieci funkcjonujących w rodzinach uzależnionych od alkoholu jest doświadczenie w dzieciństwie opuszczenia i samotności. I nie chodzi
tutaj bynajmniej o opuszczenie w sensie fizycznym, lecz emocjonalnym: „ przez
rodziców, którzy zostawiali swoje pociechy bez pomocy i wsparcia w trudnych
dla nich sytuacjach, przerastających zazwyczaj dziecięce możliwości”35. M. Kucińska wspomniała, że specyfika rodziny z problemem alkoholowym polega na
tym, że dziecko rzadko może liczyć na swojego rodzica, ponieważ albo jest
czymś zajęty, albo go po prostu nie ma, wtedy dziecko musi samotnie mierzyć
się ze wszystkimi zagrożeniami, które budzą u niego lęk: „Dziecko pozostawione samo sobie ze swoimi potrzebami i emocjami, z sytuacjami, które je przerastają, czuje się niechciane, niepotrzebne, niekochane”36. Podobne stanowisko
prezentuje J. Cichla, pisząc, iż odczuwanie przez dziecko odrzucenia spowodowane jest pozbawieniem go poczucia bezpieczeństwa i dojrzałej, odpowiedzialnej, szczerej miłości rodziców37.
Największy dramat dla dzieci wychowujących się w domu, w którym całą
uwagę skupia się na alkoholu i nieporadnie walczy z nim, jak również dla pozostałych członków rodziny, jest to, że zamiast uznać życie rodzinne za ważny
i piękny aspekt ich życia, po prostu od niego stronią i uciekają od wspomnień o nim.

4. Fazy przystosowania rodziny do życia
z problemem alkoholowym
Dysfunkcjonalność rodziny, w której występuje problem alkoholizmu, nie
pojawia się nagle, ale charakteryzuje się swego rodzaju dynamiką, co pozwala
na zaobserwowanie kolejnych etapów tego procesu. B.T. Woronowicz wskazał,
iż w początkowym stadium zarówno alkoholik, jak i całe jego otoczenie zaprzecza istnieniu problemu, co przejawia się głównie w akceptacji dewiacyjnych za34
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chowań alkoholika i braku szukania jakiejkolwiek pomocy wśród rodziny czy
instytucji pomocy społecznej. Rodzina skupia się na tym etapie na ochronie osoby pijącej przed wszelkimi możliwymi konsekwencjami nadużywania alkoholu.
W miarę rozwoju współuzależnienia autor dostrzegł próby pozbycia się problemu, które polegają na ograniczeniu kontaktów z otoczeniem, w celu uniknięcia
negatywnej opinii społecznej, będącej nieodłącznym elementem choroby alkoholowej. Otoczenie stara się zachować obraz prawidłowo funkcjonującej rodziny, pomimo że konflikty, awantury i problemy wewnątrzrodzinne narastają.
Kolejnym stadium jest chaos, w którym bliscy osoby uzależnionej tracą nadzieję na rozwiązanie problemu alkoholizmu, co z kolei wiąże się z bezwolnym
poddawaniem się biegowi wydarzeń i rozwojowi sytuacji. W stadium tym
szczególnie nasilają się emocjonalne zaburzenia u dzieci, jednakże narastające
kłopoty sprawiają, że tylko w nielicznych przypadkach trafiają one do specjalistów. W większości przypadków podejmowane są próby reorganizacji rodziny,
kiedy to osoba niepijąca w rodzinie przejmuje obowiązki uzależnionego. Zdarzenie to bywa impulsem dla alkoholika do zmiany zachowania i poszukiwania
pomocy u specjalistów. Bardzo często na tym etapie występuje separacja w małżeństwie, a osoba niepijąca w coraz mniejszym stopniu toleruje picie i chroni pijącego przed konsekwencjami nadużywania alkoholu. Jeżeli jednak alkoholik
nie podejmie leczenia, następuje etap ostatecznej reorganizacji rodziny, w której
następuje nowy podział ról i obowiązków, jednakże już bez udziału alkoholika38.
S. Wegscheider-Cruse zauważyła ponadto, iż na etapie, w którym silnie
rozwija się system zaprzeczeń, ma miejsce przywiązanie, które charakteryzuje
się zależnością od innej osoby, przedmiotu, substancji czy idei. Osoba współuzależniona w tym stadium przekonuje sama siebie, że jej sytuacja jest normalna,
a jej zaangażowanie w alkoholizm bliskiej osoby nie przysparza jej cierpienia i bólu.
Drugi etap z kolei, który wskazany został przez autorkę, dotyczy odczuwania lęku. Wiąże się on ze wzrostem świadomości, że uzależnienie nie dotyka jedynie osoby pijącej, ale także jej najbliższych, wobec czego współuzależniony
przeżywa potrzebę i staje przed koniecznością kontrolowania siebie i innych,
obawiając się jednocześnie o utratę relacji. Lękowi temu towarzyszy poczucie
ciągłego stąpania po kruchym lodzie.
Etap trzeci to paraliż emocjonalny. Osoba współuzależniona ustawicznie
próbuje pozbyć się negatywnych i przykrych uczuć, w skutek czego rośnie w siłę system zaprzeczania, doprowadzając w ten sposób wpółuzależnionego do bycia człowiekiem pozornie pozbawionym emocji i obojętnym na wszelkie doznania.
Stadium czwarte, na które wskazała autorka, to zablokowanie emocjonalne
i uznanie własnej bezsilności. Na tym etapie osoba współuzależniona uczy się
uznawać ból za normę, jednocześnie starając się uzasadniać jego istnienie i obwiniać osoby, które go wywołują. Charakterystyczne dla tej fazy, zdaniem
38
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Wegscheider-Cruse, są: przymus, uzależnienie i przewlekła choroba. Ostatnia,
czyli piąta, faza rozwoju współuzależnienia to alienacja. Ma ona charakter wyobcowania, lecz, jak twierdzi autorka, nie wobec innych, ale wobec samego siebie. Współuzależniony przywykł już na tym etapie do odczuwania ciągłego bólu
emocjonalnego, jednak nie dąży on do żadnej zmiany, ponieważ odczuwanie
przewlekłego cierpienia niesie mniejsze spustoszenie emocjonalne, aniżeli ryzyko bolesnego, ostrego bólu związanego ze zmianą i konfrontacją z alkoholikiem
i alkoholizmem39.
Następujące po sobie fazy współuzależnienia opisała również H. Szczepańska, która wskazała na siedem etapów przystosowania się do życia z uzależnionym od alkoholu. Faza pierwsza, zdaniem autorki, rozpoczyna się wówczas,
kiedy picie alkoholu przestaje mieć charakter incydentalny i coraz częściej powoduje spięcia i konflikty w rodzinie. Żona, chcąc uniknąć podobnych sytuacji
w przyszłości, próbuje podjąć interwencje i ograniczyć picie alkoholu przez
małżonka, jednakże starania te nie odnoszą żadnego pozytywnego skutku. Następuje
wtedy zaprzeczanie istnienia problemu w rodzinie, a sam uzależniony skupia całą
swoją energię i uwagę na usprawiedliwianiu coraz częstszego upijania się.
W fazie drugiej wszystkie myśli, uczucia i zachowania skoncentrowane są
wokół picia. Nasila się szczególnie izolacja rodziny, która próbuje ukryć istnienie problemu i zachować w ten sposób pozornie dobry obraz rodziny. Jednocześnie narastają wzajemne oskarżenia, pretensje i napięcie wewnątrz systemu rodzinnego.
Jak zauważyła autorka, podobnie do B.T. Woronowicza, w fazie trzeciej następuje próba reorganizacji życia rodzinnego, która łączy się z zaprzestaniem
ukrywania faktu wystąpienia problemu uzależnienia od alkoholu w rodzinie,
jednak w fazie tej występuje doraźne niwelowanie skutków picia.
W kolejnej, czwartej fazie umiejętność korygowania negatywnych konsekwencji picia jest już bardzo dobrze opanowana. Jeden z członków rodziny
przejmuje kontrolę nad całym systemem rodzinnym, w tym także nad osobą pijącą, traktowaną na tym etapie jak duże dziecko, które należy otoczyć specjalną
opieką i któremu poświęcić trzeba szczególnie dużo uwagi.
Faza piąta łączy się z rozpadem więzi rodzinnych, ponieważ żona decyduje
się na tym etapie odejść od męża i poświęcić uwagę sobie i dzieciom, zaś faza
szósta jest próbą ułożenia sobie życia na nowo, bez obecności osoby uzależnionej, co wiąże się z poznawaniem konstruktywnych sposobów rozwiązywania
problemów i próbą uporządkowania swojego życia emocjonalnego.
Następuje wówczas faza siódma, w której bliscy starają się włączyć alkoholika, który utrzymuje abscynencję, w swoje sprawy i próbują wspólnie radzić
sobie z pojawiającymi się problemami40.
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Na fakt, że współuzależnienie jest procesem, który rozwija się w czasie,
wskazała również W. Sztander, która wymieniła siedem jego faz. W stadium
pierwszym autorka, podobnie do badaczy wyżej wymienionych, umiejscowiła
system zaprzeczeń, w którym głównym problemem jest wszechobecne przekonanie, że alkoholik mógłby przestać pić w każdej chwili, gdyby tylko chciał. Cała energia domowników skupia się na ciągłym ustalaniu zasad, które i tak są łamane przez uzależnionego.
Kolejną fazą, jaką wskazała autorka, jest organizacja samoobrony, która polega głównie na izolowaniu się od osoby uzależnionej od alkoholu, przy jednoczesnym ukrywaniu tego faktu przed otoczeniem zewnętrznym. W okresie tym
pojawiają się pierwsze objawy psychosomatyczne u domowników, które łączą
się z odczuwaniem chronicznego stresu, lęku i występowaniem stanów depresyjnych.
W fazie chaosu, który stanowi kolejny etap rozwoju współuzależnienia, następuje załamanie się dotychczasowych strategii i umiejętności radzenia sobie
z sytuacjami trudnymi, pojawia się uczcie beznadziejności i bezradności wobec
zaistniałej sytuacji, jak również nasilają się zaburzenia natury zdrowotnej i psychicznej dzieci. W związku z powyższym następuje faza wstępnej reorganizacji
rodziny, w której niepijący małżonek przejmuje odpowiedzialność i kontrolę nad
życiem rodzinnym oraz koncentruje się na minimalizowaniu skutków uzależnienia dla pozostałych członków rodziny.
W kolejnej fazie następuje reorganizacja faktyczna, ma wówczas miejsce
budowanie systemu rodzinnego, który odtąd funkcjonował będzie ze świadomością separacji pijącego od reszty domowników. Wtedy to rodzina czyni starania
odbudowania systemu rodzinnego, podniesienia jakości życia, jak również polepszenia relacji z innymi ludźmi, których zaniechano w poprzednich fazach
rozwoju współuzależnienia.
Kiedy podjęte działania nie przynoszą pożądanych efektów, następuje reorganizacja faktyczna, stanowiąca etap, w którym rodzina funkcjonuje jako system, ale już bez obecności osoby uzależnionej. W sytuacji, w której alkoholik
ma już za sobą okres dłuższej abscynencji, może nastąpić faza prób odtworzenia
rodziny, w której uzależniony partner może podjąć starania, aby zostać z powrotem włączonym w system rodzinny i funkcjonować jako jego członek, ze
wszystkimi prawami i obowiązkami mu przynależnymi41.
Problem alkoholowy, jak już wspomniano, dotyczy całej rodziny, a współuzależnienie jest procesem, który rozwija się w czasie, niosąc za sobą szereg zaburzeń natury fizycznej, w aspekcie zdrowia; psychicznej, związanej z odczuwaniem chronicznego stresu, lęku, przygnębienia, często przeplatanego bezradnością i bezsilnością w walce z alkoholizmem; oraz społecznej, która polega na
izolowaniu się od rodziny, przyjaciół i środowiska, nasilając w ten sposób uczu41
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cie osamotnienia. Pozornie prawidłowo funkcjonująca rodzina, bo usilnie stara
się robić takie wrażenie, kryje w sobie szereg rozmaitych problemów, z którymi
boryka się na co dzień, często bez pomocy i w poczuciu zdominowania przez alkoholika i alkoholizm. Jednakże, jak trafnie zauważyła S. Wegscheider-Cruse:
„We współuzależnieniu możliwy jest powrót do zdrowia – pełnego, bogatego
i dającego satysfakcję”42.

5. Reguły funkcjonowania w rodzinie
z problemem alkoholowym
Reguły w rodzinie, która boryka się z problemem nadużywania alkoholu,
kształtowane są przez wszystkich jej członków, w oparciu nie tylko o indywidualne potrzeby i oczekiwania, ale także na podstawie interakcji, jakie zachodzą
pomiędzy domownikami. Interakcje zachodzące pomiędzy poszczególnymi
członkami rodziny alkoholowej „zostają z czasem utrwalone w postaci względnie trwałych wzorców zachowań, które stanowią istotę systemu i reguł i ról rodzinnych”43. Wówczas uzależnienie od alkoholu jednego z członków tej rodziny
staje się chorobą wszystkich jej podmiotów i całego systemu rodzinnego jednocześnie, ponieważ tracący kontrolę nad ilością wypijanego alkoholu, a przez to
nad swoimi zachowaniami i emocjami, alkoholik w sposób paradoksalny wywiera wpływ na innych członków rodziny, zaś oni, chcąc utrzymać równowagę
w domu, uruchamiają określone zachowania. L. Cierpiałkowska zauważając tę
kwestię, napisała, iż „alkoholik, posiadając władzę i możliwość kontrolowania
innych – w związku z decyzją współmałżonki o utrzymaniu systemu i zainicjowaniu procesu adaptacji rodziny do uzależnienia – w konsekwencji jest najważniejszą osobą kreującą reguły funkcjonowania rodziny”44. Podobne stanowisko
zaprezentowała S. Wegscheider-Cruse na podstawie wieloletniej pracy z rodzinami uzależnionymi. Według niej, funkcjonowanie poszczególnych członków
rodziny, ich zachowania oraz sposób, w jaki zamierzają osiągnąć poszczególne
cele, zależne są od reguł, jakie w danym systemie rodzinnym obowiązują. Reguły te, zdaniem Wescheider-Cruse, nacechowane są osobowością rodziców, których uznaje za ich twórcę, zaś kształtują się one poprzez konkretne sytuacje życiowe45. Nietrudno jest zatem wysnuć wniosek, że reguły w rodzinie, w której
występuje problem alkoholowy, nie są zdrowe, ponieważ tworzone są przez rodziców uzależnionych, a dotyczą w szczególności tych sytuacji życiowych, które
związane są z unikaniem, zaprzeczaniem i wszechogarniającym bólem.
42
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S. Wegscheider-Cruse, dz. cyt., s. 253.
L. Cierpiałkowska, Alkoholizm. Małżeństwa w procesie zdrowienia, Poznań 1997, s. 46.
Tamże, s. 47.
S. Wegscheider-Cruse, dz. cyt., s. 45.
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Reguły w systemie rodzinnym spełniają określone funkcje, a S. Wegscheider-Cruse wyróżnia cztery podstawowe i szeroko pojęte, do których zalicza:
kształtowanie głównych wartości, postaw, oczekiwań i celów; określenie w rodzinie tej osoby, która posiada zarówno władzę, jak i autorytet oraz oczekiwań
dotyczących sposobu reakcji pozostałych członków rodziny; wysunięcie założeń
dotyczących sposobu radzenia sobie ze zmianami, dokonującymi się wewnątrz
rodziny, jak i poza nią; określenie zasad komunikowania się z sobą członków
rodziny oraz zakres tego, co można zakomunikować, a co powinno zostać tajemnicą46. Reguły, które zostały wykreowane w procesie współuzależnienia,
muszą zawierać podstawowe dążenia alkoholika, to znaczy ułatwiać mu dostęp
do alkoholu, łagodzić skutki stanów upojeń i konsekwencji z nimi związanych
oraz cele i działania wszystkich członków rodziny47.
W każdej rodzinie dominują inne reguły. Niektóre z nich sprzyjają kształtowaniu się pozytywnych zmian i prawidłowych reakcji na sytuacje trudne, inne
natomiast wymagają dostosowania się do nich nawet wtedy, gdy powodują zamknięcie na zmiany i utrudniają życie wewnątrz rodziny i poza nią. S. Wegscheider-Cruse, na podstawie swoich doświadczeń zdobytych w pracy z rodzinami,
w których wystąpił problem uzależnienia, stwierdziła, iż w rodzinie alkoholowej
występuje kilka powtarzających się reguł, które wyznaczają poszczególne wzorce zachowań i reakcji. Autorka zaznaczyła jednocześnie, że niektóre z nich mogą
występować także w rodzinach dotkniętych problemami innymi niż alkoholizm.
Pierwsza z reguł, do której odwołuje się autorka, wskazuje na fakt, iż picie
alkoholu przez uzależnionego jest sprawą najważniejszą w życiu i funkcjonowaniu rodziny. Alkoholik dąży do tego, by znaleźć się w stanie upojenia alkoholowego, natomiast wszyscy pozostali starają się mu to uniemożliwić, w skutek
czego wszystko obraca się wokół uzależnionego i jego nałogu. Autorka wskazała również na przeświadczenie rodziny uzależnionego, że alkohol nie jest przyczyną rodzinnych kłopotów. Jest to druga reguła, według której i pijący, i jego
rodzina zaprzeczają, jakoby miał miejsce problem nadużywania alkoholu. Kiedy
uzależnienie jest już na tyle rozwinięte, że nie ma możliwości zatajenia go, bliscy alkoholika uznają, że są to kłopoty natury okolicznościowej, nie dające żadnej podstawy do szukania specjalistycznej pomocy. Równie dominującą w systemie rodzinnym regułą jest ta, która uznaje, że alkoholik nie jest odpowiedzialny za nadużywanie alkoholu, a winy tej upatruje się w czynnikach zewnętrznych, czyli innej osobie lub instytucji. Reguła ta jest naturalną konsekwencją zaprzeczania, jakoby alkoholik mógł ponosić winę za swoje uzależnienie, a odczuwane przez współmałżonka poczucie winy i niska samoocena sprawia, iż sami domownicy poszukują winy za aktualne problemy w czynnikach zewnętrznych.
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Tamże, s. 45–46.
L. Cierpiałkowska, dz. cyt., s. 47.
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Łączy się z tym kolejna reguła, według której alkohol i alkoholizm nie są
główną przyczyną występujących w rodzinie trudności i problemów, dlatego
nawet gdy spożywanie alkoholu odbiega od stylu akceptowanego społecznie
i nałóg jest już faktem oczywistym, rodzina zaprzecza, jakoby dezorganizował
on życie w domu. Stan równowagi utrzymywany kosztem wszystkich członków
rodziny to kolejna reguła w systemie rodziny alkoholowej, zaś odejście któregokolwiek z członków rodziny bądź odstąpienie od tychże reguł może spowodować zagrożenia nie tylko dla poszczególnych jednostek, ale także dla całego systemu rodzinnego. Ponadto, wszyscy członkowie rodziny alkoholowej muszą dostosować się do roli „pełnomocnika”, którego głównym zadaniem jest ochrona
osoby uzależnionej.
Zadania te polegają na tworzeniu okazji do picia, przejmowaniu odpowiedzialności za uzależnionego oraz usuwaniu negatywnych skutków, jakie niosą
z sobą stany upojenia. Zachowania te, w mniemaniu domowników, są wyrazem
miłości i lojalności wobec osoby uzależnionej.
Do reguł określanych jako niespecyficzne, ze względu na fakt, iż dotyczą
również rodzin, w których nie występuje problem alkoholizmu, ale określa się je
jako dysfunkcjonalne z uwagi na występowanie inne patologii, zalicza się brak
jakiejkolwiek rozmowy na temat uzależnienia, co ułatwić ma utrzymanie względnej równowagi w systemie rodzinnym. W związku z tym, nie należy także głośno i otwarcie wyrażać emocji, zarówno wobec pijącego, jak i względem innych
domowników48.
Autorka, szeroko opisując reguły występujące i stale powtarzające się w rodzinach dysfunkcjonalnych, do których zalicza się także rodzinę alkoholową,
zaznaczyła, iż „reguły rodzinne są ściśle związane z poczuciem własnej wartości
członków rodziny. Wyrastają one z poczucia własnej wartości lub jego braku
osób ustanawiających te reguły i warunkują w dużej mierze poczucie własnej
wartości reszty członków rodziny”49. Rodzice charakteryzujący się niskim poczuciem własnej wartości wyznaczają sobie i pozostałym domownikom nieelastyczne i perfekcyjne wymagania, którym trudno sprostać, tylko po to, aby uzyskać uznanie w oczach świata zewnętrznego. Te niezdrowe reguły ustalone
przez rodziców obejmują całą rodzinę i wpływają destrukcyjnie na występujące
w niej relacje, związki i stany emocjonalne.
Spożywanie alkoholu jest zjawiskiem społecznym, silnie zakorzenionym
w kulturze i obyczajowości, towarzyszy człowiekowi niemalże w każdym
aspekcie jego życia, podczas spotkań towarzyskich czy przy okazji różnych uroczystości. Należy jednak mieć świadomość, jak niszczące dla człowieka jest
zjawisko, w którym zatraca on zdolność kontrolowania ilości wypitego alkoholu.
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Stan ten określa się mianem uzależnienia od alkoholu, czyli mówiąc najprościej
– alkoholizmem.
Aktualnie powszechne jest stwierdzenie, że z problemami związanymi z alkoholem boryka się nie tylko osoba pijąca, ponieważ nikt nie pije w próżni społecznej, ale mają je wszyscy, którzy pozostają w więzi z alkoholikiem. Są to
członkowie rodziny, którzy darzą go uczuciem, chcą o niego zadbać, którzy są
od niego zależni finansowo lub emocjonalnie, jak również żyjący z nim w jakiejkolwiek wspólnocie. Choroba alkoholowa obejmuje całą rodzinę, więc także
tych jej członków, którzy nie piją. Rozwiązaniem tej sytuacji jest podejmowanie
prac nad wyzdrowieniem nieuzależnionych członków rodzin, ponieważ zmiany
w systemie rodzinnym potrafią doprowadzić do zmian w ludziach, osłabiając
tym samym mechanizm uzależnienia i współuzależnienia.
W kwestii niszczących skutków, jakie niesie z sobą choroba alkoholowa,
szczególną uwagę zwrócić należy na rodzinę, która boryka się z uzależnieniem
jednego bądź wielu z jej członków. Podczas gdy alkoholik upija się do nieprzytomności i traci kontakt z rzeczywistością, a następnego dnia głównym jego celem jest zdobycie następnej dawki alkoholu, to właśnie rodzina, a więc niepijący
współmałżonek i dzieci, zastanawia się, jak przetrwać w niszczącej ją sytuacji.
Zachwianie się systemu rodzinnego, które następuje na skutek funkcjonowania
z uzależnionym partnerem i rodzicem, powoduje konieczność zmiany dotychczasowych norm i reguł, jak również przyjęcia nowego, niekorzystnego dla nich
modelu życia.
Praktyka, podejmowana w polskim lecznictwie odwykowym, coraz częściej
wprowadza, modernizuje i stosuje programy pomocy psychologicznej dla osób
współuzależnionych. Efekty prowadzenia tych programów dowodzą, że członkowie rodzin alkoholików potrzebują specyficznego traktowania i dostosowanych odpowiednio do ich potrzeb programów psychoterapii. W związku z tym
konieczne są dalsze prace naukowe i zagłębianie się specjalistów w dziecinie terapii uzależnień nad zagadnieniem alkoholizmu, a w szczególności wpływu, jaki
wywiera on na systemy rodzinne.

Summary
Family with alcohol problem
The phenomenon of alcohol addiction is one of the most common problems,
considered from health, social and psychological perspective. It is even more
important because encompasses not only the alcoholic person, but also his family, and so the spouse and children.
The family is the basic environment of everyone’s life, considering fact that
alcohol dependence occurs when it begins to rule over all aspects of life. The
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best example of this situation is when in the choice between life and family or
addiction – alcohol wins.
To see a functioning alcoholic family and the rules which prevail and dominate it, you must first know the differences in the meaning of terms: addiction
and co-addiction and also refer to the mechanisms of their formation and development, which takes place in specific stages of life, manifesting by specific
symptoms.
To improve the quality of life of co-addicted people, it seems to be necessary
to take therapeutic activities, but it is not possible without changing the existing
standards and rules prevailing in an alcoholic family, as well as the adoption of
a new, beneficial for them and not for the addict, model of life.
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Żołnierze Batalionów Chłopskich o Polsce i o sobie
(pamiętniki żołnierzy BCh)
Bataliony Chłopskie były, obok Armii Krajowej, najliczniejszą formacją
zbrojnego podziemia w latach II wojny. Według szacunków pochodzących z różnych źródeł liczyły od 113 do 200 tys. żołnierza pod bronią. Dla porównania Armię
Krajową w 1944 r. (po akcji scaleniowej) obliczano na około 300 tys. wojska.
Były też BCh emanacją najsilniejszej partii koalicyjnej w Państwie Podziemnym – Stronnictwa Ludowego. Jego działacze i członkowie występowali, niekiedy
w przewadze, w lokalnych przedstawicielstwach Delegatury Rządu na Kraj.
Zanim jednak doszło do powstania BCh, na wsi polskiej już od przełomu
1939/1940 r. powstawały luźne grupy konspiracyjne, tworzone inaczej niż w pozostałych formacjach, spontanicznie, u podglebia, bez budowania struktur organizacyjnych. Za przyczynę tego stanu zawieszenia przyjmuje się, po pierwsze,
fakt internowania Wincentego Witosa przez Niemców na początku okupacji, po
drugie zaś – ostrożną, a nawet zachowawczą postawę Macieja Rataja, oczekującego na decyzje Witosa1. Obaj politycy, znani jako państwowcy, stali na stanowisku nadrzędności interesu państwa nad interesem społecznym. Obaj więc wyznawali zasadę, że ruch ludowy nie powinien tworzyć własnych struktur wojskowych, ale związać się organizacyjnie ze Związkiem Walki Zbrojnej. ZWZ,
powołany przez Rząd RP na Uchodźstwie w listopadzie 1939 r., a przekształcony w lutym 1942 r. w AK, stał się więc w pierwszym okresie okupacji „czapką”
organizacyjną dla konspirujących ludowców. Rychło jednak okazało się, że
chłopskiemu ruchowi podziemnemu nie po drodze jest z ZWZ-tem, który od początku traktował chłopskie wojsko paternalistycznie. Pogłębiające się animozje
i konflikty zmusiły przywódców chłopskich do podjęcia radykalnych decyzji2.
1
2

A. Zakrzewski, Wincenty Witos, Warszawa 1978, s. 386.
S. Meducki, Bataliony Chłopskie w strukturze politycznej podziemia antyhitlerowskiego, [w:] Bataliony Chłopskie w ocenie współczesnej historiografii, red. M. Pawlina-Meducka, Kielce 2001, s. 60.
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W kwietniu 1940 r., po aresztowaniu M. Rataja i jego śmierci w Palmirach,
w gremiach kierowniczych ruchu ludowego zwyciężyła, zaakceptowana wcześniej przez Rataja, koncepcja usamodzielnienia chłopskiej partyzantki. Jej gorącym orędownikiem był Józef Niećko3, od dawna lansujący pogląd, że chłopi
powinni stworzyć własną formułę konspiracji4. W sierpniu 1940 r. powstała
Chłostra (Chłopska Straż ), przemianowana wkrótce w Bataliony Chłopskie.
W ich szeregach po raz pierwszy w dziejach Polski chłopi mogli walczyć pod
własnym sztandarem i własnym dowództwem. Ale jeszcze przed przyobleczeniem
zamiaru w kształt realny ujawniły się wszystkie jego słabości. Miały one wpływ
zarówno na przebieg wysiłku zbrojnego żołnierza, jak i na relacje BCh z innymi
ugrupowaniami niepodległościowymi. Wywarły też piętno na tużpowojennych
decyzjach i wyborach żołnierzy chłopskiego podziemia. Podstawowym problemem, z jakim przyszło się zmierzyć BCh, był brak wykształconej kadry wojskowej. Nie dość, że doskwierał on wojsku w warunkach bojowych, to stanowił źródło dotkliwych kompleksów w konfrontacji z akowską partyzantką, posiadającą
nawet w nadmiarze kadrę podoficerską i oficerską. Drugą dotkliwą bolączką był
deficyt uzbrojenia. Konspiracyjny ruch ludowy nie należał do beneficjentów Rządu RP na Uchodźstwie. Nie otrzymywał dotacji. Broń, w jaką z trudem zaopatrywali się bechowcy, pochodziła z „remanentów” porzucanych przez żołnierzy
z kampanii wrześniowej. Starannie zbierana i zabezpieczana przez chłopów, stanowiła podstawę uzbrojenia bechowców5. Część broni pozyskiwano na Niemcach,
część pochodziła z zakupów. Głód broni skłonił też konspiratorów do produkcji
własnej („Bechowiec”6). W końcowej fazie wojny coraz częściej przejmowali oni
zrzuty broni przeznaczone dla AK, co wywoływało nieustanne konflikty.
Formacje BCh borykały się też z akceptacją akcji scaleniowej, której celem
było pełne zespolenie całości zbrojnej konspiracji7. Cieniem rzuciły się na nią
konflikty z partyzantką akowską, a zwłaszcza stosunki z NSZ-etem.
Jesienią 1954 r. BCh rozformowały się, a żołnierze ujawnili. Już jednak
w najbliższej perspektywie czasowej, po referendum (1946) i wyborach (1947),
ruch ludowy został doszczętnie rozbity. Jego klęskę przypieczętowała ucieczka
Stanisława Mikołajczyka. Zdziesiątkowany PSL połączył się z satelickim wobec
PZPR „lubelskim” SL, tworząc ZSL. Ten, potępiając agraryzm i popierając kolektywizację wsi, odrzucił tradycje ruchu ludowego.
3

4
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Józef Niećko „Zgrzebniak” (1891–1953), działacz ruchu ludowego, publicysta, ideolog agraryzmu, redaktor m.in. „Wici” (1929–1938), członek CKRL (1940–1945) i zwierzchnik BCh, po
wojnie członek władz PSL (do 1949) i ZSL (od 1949).
K. Przybysz, A. Wojtas, Bataliony Chłopskie, t. 1, Warszawa 1985, s.109–110.
Por. J. Abramczyk „Tomasz”, Partyzanci z kozienickiej puszczy. Wspomnienia dowódcy oddziału partyzanckiego BCh, Warszawa 1971, s. 29–30; S. Ordyk, Hasło „Wisła”, Warszawa
1971, s. 76–77; W. Gołąbek, Bez rozkazu, Warszawa 1973, s. 18–23.
O jego produkcji pisze M. Kazimierski „Orkan”, Leśna brać. Wspomnienia dowódcy oddziału
partyzanckiego BCh, Warszawa 1969, s. 218.
K. Przybysz, A. Wojtas, Bataliony chłopskie, t. 3, Warszawa 1986, s. 72.
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Historiografia ruchu ludowego po wojnie rozwijała się wprawdzie dość intensywnie, ale pod warunkiem opłacania pewnych koncesji na rzecz władzy.
Skutkowało to ograniczaniem przez cenzurę niewygodnych obszarów badawczych, dotyczących lat wojny i okupacji, co fałszowało historię8. Może natomiast budzić zdumienie, że po 1990 r. nie podjęto większego wysiłku reinterpretacyjnego względem utrwalonego wcześniej obrazu i oceny chłopskiego ruchu
oporu. Starannej rewizji domagają się nie tylko zaczęte pracami Joanny Tokarskiej-Bakir, Dariusza Libionki, Aliny Skibińskiej, Barbary Engelking badania
nad postawami wsi w latach 1939–19459. Na ponowne odczytanie czekają też,
chętnie do dziś używane, uproszczone opinie o wysiłku zbrojnym BCh, relacje
między wsią a jej zbrojnym ramieniem, stosunki między strukturami podziemnymi BCh, AK, NSZ. Rewizji wymaga potoczna opinia o gotowości, z jaką żołnierze BCh przystąpili do współpracy z władzą ludową, zasilając szeregi Milicji
Obywatelskiej i Ludowego Wojska Polskiego. Zapomina się przy tym, że najbardziej ideowi żołnierze chłopskiego podziemia nie tylko byli zwalczani w latach okupacji przez inne formacje (jako „komuniści”), ale po wojnie – poddani
represjom – stawali się ofiarami politycznych zabójstw i masowych aresztowań.
Pomijano przy okazji i fakt, że to Delegatura Rządu wyznaczyła chłopskiemu
wojsku w trakcie przygotowywania akcji scaleniowej miejsce w formacjach policyjnych, nie znajdując dla nich innej delegacji w projektach przejmowania administracji państwowej po zakończeniu wojny.
Po działalności BCh jako konspiracyjnego ruchu ludowego pozostało, jak
pisze T. Kisielewski10, niewiele dokumentów źródłowych. Tym cenniejsze są
źródła i relacje pamiętnikarskie, wspomnienia działaczy międzywojennego SL,
„Wici” oraz żołnierzy i dowódców oddziałów BCh.
Fala wspomnień bechowców przyszła późno. Dopiero od 1966 r. można
mówić o intensyfikacji prac redakcji pamiętnikarskiej w Ludowej Spółdzielni
Wydawniczej. W latach siedemdziesiątych Maria Szczawińska i Stanisława
Młodożeniec-Warowna patronowały wydaniu w serii „Wspomnienia dowódców
oddziałów partyzanckich BCh” blisko trzydziestu tytułów. Nie było to mało, jeśli pamiętać, że większość żołnierzy BCh nie miała nawyku obcowania z piórem. Ograniczony był też odbiór czytelniczy, bo wspomnienia bechowców miały
wąskiego adresata: mieszkańca wsi, uczestnika chłopskiej partyzantki i inteligenta chłopskiego pochodzenia, pielęgnującego tradycje rodzinne i środowiskowe. Krąg czytelników był więc wąski, zwłaszcza w porównaniu z pamiętnikami
żołnierzy AK, które zdążyły już zagospodarować wyobraźnię odbiorców i narodową potrzebę kreowania bohaterów.
8

9

10

Szerzej pisze o tym T. Kisielewski, Potrzeby historiograficzne ruchu ludowego, [w:] Bataliony
Chłopskie w ocenie…, s. 11–23.
Por. Zarys krajobrazu. Wieś polska wobec zagłady Żydów 1942–1945, red. B. Engelking, J. Grabowski, Warszawa 2011.
T. Kisielewski, dz. cyt., s. 21.
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Struktura narracji większości pamiętników, zwłaszcza wydanych w cyklu
„Wspomnienia dowódców…” jest mocno ujednolicona. Wynika to z podporządkowania celowi, jaki prawdopodobnie towarzyszył ich powstaniu. Należało, wobec upływu czasu, zacierającego ślady, udokumentować i zachować w pamięci
portret zbiorowy młodego (w latach wojny) pokolenia wsi i jego wysiłku zbrojnego. Schematyczny układ pamiętnika zawierał zatem odwołanie do wychowania w Związku Młodzieży Wiejskiej RP „Wici”, relacje o spontanicznym powstawaniu konspiracji na wsi, organizowaniu oddziałów (zwłaszcza specjalnych) BCh i ich strukturze. Wiele uwagi i dokumentacyjnego wysiłku skupili
autorzy wspomnień na odtworzeniu zróżnicowanych form działalności oddziałów bechowskich: akcjach sabotażowo-dywersyjnych, walce zbrojnej, pracy wychowawczo-dyscyplinującej, koniecznej w czasie wojennego rozprzężenia norm.
Sporo trudu włożyli pamiętnikarze w kreowanie idyllicznego obrazu stosunków
między partyzantką a wsią, minimalizując, jak można sądzić ze współczesnej
perspektywy, koszty moralne i materialne, ponoszone przez ludność cywilną.
Poważny blok podejmowanych zagadnień stanowią rekonstrukcje relacji między
BCh a innymi formacjami działającymi na wspólnym terenie: AK i NSZ. Ten
ostatni aspekt pamiętnikarstwa bechowskiego został, jako jedyny, spenetrowany
przez historyków II wojny. Pamiętniki bechowców wciąż pozostają atrakcyjnym
materiałem badawczym. Wybrane z nich wątki są przedmiotem poniższych uwag.
Czytając owe wspomnienia po latach, dostrzeżemy, że ich autorzy, w czasach
gdy uroczyste deklaracje i nadmiar słów należały do obyczaju, uchylali się od nich,
powściągali patos i unikali, zgodnie z tradycyjnym wyobrażeniem o chłopskiej naturze, górnolotnych frazesów. O swoich zobowiązaniach wobec Polski w nieszczęściu
mówili poniekąd jako o oczywistej konieczności. Nie szczędzili natomiast słów, gdy
przyszło im mówić o swojej edukacji patriotycznej, czyli o „Wiciach”. Wszyscy
chłopscy partyzanci wyszli z przedwojennej szkoły wychowania , jaką Związek
Młodzieży Wiejskiej RP „Wici” był dla młodego pokolenia wsi.
Dla Zofii Podkowianki ze wsi Łęka w powiecie stopnickim „Wici” były
uniwersytetem i szkołą życia. Koło, powstałe w 1928 r. przy czteroklasowej
szkole, ogniskowało całą pracę społeczną i oświatową okolicy. „Dzięki działalności w kole «Wici» poszerzały się […] moje horyzonty umysłowe, poznawałam problemy sąsiednich wsi, gmin, całego powiatu. […] Cała młodzież tego
koła złączona była mocnymi więzami przyjaźni […], ustalaliśmy wszystko razem i razem wykonywaliśmy. […] czytaliśmy i dyskutowaliśmy artykuły z tygodnika «Wici» […], wybrane fragmenty z literatury pięknej, uczyliśmy się piosenek, przygotowywaliśmy program na występy artystyczne i przedstawienia teatralne”11. Wyjazdy na powiatowe i wojewódzkie kursy „Wici” dawały możliwość kontaktu z liderami ruchu, a uwieńczeniem tej edukacji był pobyt na kur11

Z. Podkowa-Wojtaś, Dziewczyna z kieleckiej wsi, [w:] W kolportażu i łączności Komendy
Głównej BCh. Wspomnienia, Warszawa 1982, s. 159.

Żołnierze Batalionów Chłopskich...

311

sach w Wiejskim Uniwersytecie Orkanowym w Szycach (1924–1931) i Gaci
Przeworskiej (1932–1939), prowadzonym przez Ignacego Solarza. Z. PodkowaWojtaś, słuchaczka kursu w 1937 r., pisała: „[…] po czterdziestu latach trudno
mówić o szczegółach, trudno nawet określić tę szczególną atmosferę wychowawczą,
którą umiał stworzyć Ignacy Solarz, atmosferę, w której ludzie zmieniali się do niepoznania, stawali się lepsi, ofiarniejsi, serdeczniejsi, a równocześnie twardsi i zdecydowani dać z siebie wszystko […]”12. Miarą wartości tej edukacji jest późniejsza
droga wspomnianej autorki. W 1941 r. została powołana do pracy w konspiracji,
z dnia na dzień stała się łączniczką Komendy Głównej BCh i kolporterką prasy nielegalnej, kursującą między Warszawą a terenem. Tę misję pełniła przez dwa lata.
Podobne „oczarowanie” ideami ruchu ludowego przeżyli i chłopscy synowie. Bronisław Nować z kozienickiego jako dwudziestolatek wstąpił do „Wici”
(w jego rodzinnej koło założył wsi Józef Ciota, wybitny organizator ruchu ludowego na Kielecczyźnie) i został ich członkiem, mimo szykan, którym go za
ową przynależność poddano w wojsku. We wspomnieniach pisał: „Wybitny,
a może nawet decydujący wpływ na kształtowanie się mojej osobowości wywarły: Związek Młodzieży Wiejskiej RP «Wici» oraz literatura społeczno-polityczna i spółdzielcza”13. Nie inaczej ocenił wpływ „Wici” na swoje życie związany
rodzinnie z galicyjską wsią Piotr Pawlina: „[…] to wszystko, co udało mi się
w życiu dokonać, a co okazało się ważne i pożyteczne […] zawdzięczam uczestniczeniu w ruchu ludowym od jego zarania mojej najbliższej rodziny, a także
mojej w nim pracy od wczesnej młodości”14.
Rodowód wiciowy mają i inni pamiętnikarze: kolporterki łączniczki (m.in.
Maria Maniakówna, Helena Brodowska, Maria Biernacka, Weronika Dzierżkówna, Bożenna Chadaj), Czesław Poniecki, Stanisław Jagiełło, Władysław Gołąbek, Eugeniusz Fąfara i inni.
Można bez błędu przyjąć, że ludzie wychowani w „Wiciach” stworzyli Bataliony Chłopskie. Z „Wici” pochodził „kodeks wychowania” w partyzantce
i przejęte od Józefa Niećki przekonanie, że „na Polskę nie można się gniewać”15.
BCh odziedziczyły też po „Wiciach” potrzebę samokształcenia. Kursy dokształcające i tajne nauczanie prowadzono nie tylko w Kraju Warty, gdzie okupant zlikwidował wszystkie polskie szkoły i zniszczył polskie książki16. Samokształcenie w konspiracji, podobnie jak przed 1939 r., obejmowało lektury klasyków: Jakuba Bojki, Aleksandra Świętochowskiego, Józefa Chałasińskiego17. Po naturalnym patronie odziedziczono w partyzantce także potrzebę pracy kulturalnej18.
12
13
14
15
16
17
18

Tamże, s. 160; por. także Z. Solarzowa, Mój pamiętnik, Warszawa 1973.
B. Nować „Jesion”, Wspomnienia z lat wojny i okupacji, Radom 1998, s. XX.
P. Pawlina, Podziemni żołnierze wolności, Warszawa 1973, s. 7.
Por. W. Gołąbek, dz. cyt., s. 6; S. Ordyk, dz. cyt., s. 203; P. Pawlina, dz. cyt., s. 70.
S. Zbierski, Nad Wartą ludowa straż, Warszawa 1966, s. 194.
J. Abramczyk „Tomasz”, dz. cyt., s. 33.
M. Młudzik „Szczytniak”, Polem, lasem, Warszawa 1980, s. 137–140.
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Ukształtowani na wiciowych ideałach chłopscy konspiratorzy mogli stawić
czoła w konfrontacjach z innymi formacjami podziemnymi. Z pamiętników wyłania się i przebieg i charakter tych sporów, jak również przeciwnik – partyzantka akowska. Armia Krajowa teoretycznie zakładała wprawdzie apolityczność
wojska, ale w praktyce od niej odstępowała. Bataliony Chłopskie z kolei były
silnie upolitycznione. Praktykowały międzywojenną deklarację ideową Związku
Polaków w Niemczech: „Polska to twoja matka. O matce nie wolno mówić źle”,
ale stały na niezmiennym stanowisku w sprawie ładu w przyszłej Polsce. Przywódcy ideowi BCh deklarowali zatem konieczność zmiany ustroju i likwidacji
(z zachowaniem zasady legalizmu) podziałów społecznych, dyskryminujących
wieś przed 1939 r. Podkreślali konieczność rozwiązania kwestii agrarnej,
a zwłaszcza przeludnienia wsi. Z idei agrarystycznych szczególnie bliska im była koncepcja, że chłopom należy stworzyć szansę identyfikacji z narodem19.
Nie znajdowało to zrozumienia ani w kadrze dowódczej, ani w szeregach
żołnierzy AK. Jej władze unikały jakichkolwiek deklaracji, żądały natomiast od
bechowców bezwzględnego podporządkowania, ze względu na posiadany przez
AK mandat rządu londyńskiego do tworzenia armii. AK nie kwapiła się też do
dzielenia się stanowiskami w kadrze, wyznając pogląd, że o ich obsadzie winny
decydować nie wpływy polityczne, a umiejętności zdobyte w przedwojennej
armii, kwalifikacje i doświadczenie. W sporach i dyskusjach każda ze stron najczęściej pozostawała przy swoim, co nie łagodziło emocji. Józef Abramczyk pisał: „Słowa [akowca Gryfa – przyp. M.M.] o apolityczności armii, patriotyzmie,
posłuszeństwie przełożonym, stopniach, odznaczeniach docierają do mojej
świadomości poprzez pryzmat chłopskiego patrzenia na te sprawy”20. Niedobra
atmosfera panowała już w ZWZ, który początkowo miał być jedyną formacją
wojskową podziemia. „Najczystsze pobudki patriotyczne kierowały chłopów
[…] do organizacji wojskowej, ich organizacji, za jaką w pierwszym okresie
okupacji uchodził Związek Walki Zbrojnej. Lecz wstępując tam, chcieli w szeregi ZWZ wnieść ducha demokratyzmu […], chcieli się znaleźć nie tylko w szeregach szarej braci żołnierskiej, ale również na stanowiskach dowódczych różnych szczebli, stosownie do ich przydatności. Tu spotkał ich zawód, […]. Ludowców traktowano nieufnie i izolowano ich na każdym kroku”21. Poczucie
krzywdy i zawodu najdobitniej wyraził J. Abramczyk: „[…] działaczom chłopskim na naszym terenie – pisał – powierzano tylko funkcje komendantów placówek, dowódców drużyn i sekcji”22, podczas gdy ważniejsze stanowiska obsadzano przedwojenną kadrą oficerską , przywiązaną do musztry, dyscypliny i żądającą bezwzględnego posłuchu. Tymczasem bechowcy oczekiwali mniej woj19
20
21

22

T. Chrobak, Ziemia i dom w myśli agrarystycznej, [w:] Bataliony Chłopskie w ocenie…, s. 33.
J. Abramczyk „Tomasz”, dz. cyt., s. 270.
B. Nować „Jesion”, dz. cyt., s. 153–154; podobne doświadczenia opisują: M. Młudzik „Szczytniak”, dz. cyt., s. 97; E. Fąfara, W świętokrzyskiej partyzantce, Warszawa 1969, s. 58–59.
J. Abramczyk „Tomasz”, dz. cyt., s. 38.
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ska w wojsku, zniesienia różnic w warunkach życia oficerów i żołnierzy, większej demokratyzacji i zaprzestania poniewierania chłopskim żołnierzem.
Wyjście ludowców z ZWZ po trosze tylko zmieniło wzajemne relacje, uzależniając je w wielu przypadkach od temperamentów, talentów dyplomatycznych i umiejętności koncyliacyjnych dowódców, operujących na wspólnym czy
sąsiedzkim terenie. Tu właściwie – ilu pamiętnikarzy, tyle doświadczeń. Wzajemne podejrzenia, a raczej oskarżenia, o bandytyzm i złodziejstwo równoważyły relacje o współdziałaniu oddziałów AK i BCh w celu wyeliminowania złych
praktyk23. Czarnego PR-u uniknął tylko „[…] Jan Piwnik «Ponury», syn chłopski ze wsi Janowice […]. Był to sławny dowódca zgrupowania partyzanckiego
AK”24, który nie tylko nie sekował bechowców, ale szkolił ich kadrę oficerską25.
Na ogół jednak oddziały, wraz z komendantami, toczyły ze sobą jałowe spory o dystynkcje, honory i pierwszeństwo. Drażliwość obu stron okaże się bardziej zrozumiała, jeśli będziemy pamiętać, że zaciągi akowski i bechowski pochodziły nierzadko z tych samych wsi. Do partyzantki przenosiły się często zadawnione spory rodzinne i osobiste, które przy łatwości sięgnięcia po broń przekształcały się w groźne porachunki.
Dramatyczny wymiar miały spory o broń. Bechowcom doskwierał jej ciągły
brak. W 1944 r. terenowe struktury BCh zaczęły przejmować przeznaczone dla
akowców zrzuty broni26. Chłopi zabierali je z magazynów albo wprowadzali
w błąd alianckich lotników, przygotowując „niby-legalne” zrzutowiska. Akowcy
stosowali represje: od pacyfikacji wsi, w których przechowywano zabraną broń,
do wydawania wyroków śmierci na bechowców27. Niektórzy dowódcy, chcąc
uniknąć rozlewu krwi, dochodzili do porozumienia i wspólnie podejmowali
zrzuty, dzieląc się nimi wedle umowy. Od późnej wiosny 1944 r. takie uzgodnienia stały się zasadą, choć tu i ówdzie łamaną28.
Drugą przyczyną silnych napięć stała się praktyka przewerbowywania żołnierzy. Zaprzysiężonych do AK, przeszkolonych partyzantów, przejmowały
struktury BCh. Wywoływało to chaos organizacyjny, źle wpływało na morale
wojska i – wreszcie – usztywniło stanowisko dowództwa AK, które wobec nasilania się zjawiska zaczęło traktować zmianę przynależności jako dezercję, za23

24
25
26
27
28

E. Fąfara, dz. cyt., s. 87; C. Poniecki, Jesienne obrachunki. Wspomnienia, Warszawa 1983,
s. 269–270; P. Pawlina, dz. cyt., s. 151–152.
C. Poniecki, dz. cyt., s. 270.
M. Kazimierski „Orkan”, dz. cyt., s. 120–122, 150–160.
E. Fąfara, dz. cyt., s. 152.
Tamże, s. 147, 151, 165; P. Pawlina, dz. cyt., s. 205–206.
J. Abramczyk „Tomasz”, dz. cyt., s. 270; E. Fąfara, dz. cyt., s. 155–160;. M. Kazimierski „Orkan” z częścią swojego oddziału osłaniał zrzut przeznaczony dla akowskiego oddziału „Borowego”: „Nieco później udaliśmy się ze «Śmiałym» do «Borowego» z nadzieją otrzymania choć
najskromniejszej ilości broni maszynowej, a specjalnie granatów, których w oddziale prawie
nie mieliśmy. Zbył nas jakąś nieistotną wymówką. Wracaliśmy rozgoryczeni i wściekli. Odczuliśmy to jak policzek!” M. Kazimierski, dz. cyt., s. 265.
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grożoną karą śmierci29. Z rosnącym zniecierpliwieniem obserwowało też postępującą infiltrację ruchu ludowego przez emisariuszy komunistycznych. Niepokoiło to również Komendę Główną BCh, zwłaszcza że pod koniec wojny akowscy dowódcy oddziałów kierowali uwolnionych przez siebie jeńców radzieckich
do oddziałów BCh, jako do „swoich”30.
Nie oznacza to, co stwierdzę za Sebastianem Piątkowskim31, iż stosunki
między obiema organizacjami były wyłącznie złe. W wielu akcjach, a także
w koncentracji konspiracyjnych jednostek bojowych, której celem było niesienie
pomocy walczącej Warszawie w sierpniu 1944 r., AK i BCh działały wspólnie32.
Jawnie polityczne różnice decydowały natomiast o stanie otwartej wojny
z Narodowymi Siłami Zbrojnymi. Jej tłem była niemożność porozumienia
w kwestiach fundamentalnych. Czesław Poniecki, przewodniczący kierownictwa
wojewódzkiego SL „Roch” w Kielcach w latach wojny, tak oceniał sytuację:
„Stosunek NSZ do ruchu ludowego był wrogi. W zwalczaniu wszelkich ugrupowań lewicowych oraz ruchu ludowego nie przebierano w środkach. Swoje wpływy polityczne usiłowali powiększać przy pomocy tupetu, szantażu, grabieży
i morderstw. Aby nie być gołosłownym, przytoczę kilka charakterystycznych
przykładów”33. W zgodnej opinii wszystkich struktur BCh eneszetowcy kolaborowali z Niemcami. Bch z kolei w ocenie NSZ jawnie komunizowały34. Skutkowało
to bratobójczą walką, szczególnie nasiloną w latach 1943–1944, i do dziś nieucichłym konfliktem. Ta wzajemna wrogość stała się, z perspektywy pamiętnikarzy,
jedną z przyczyn nieudanej akcji scaleniowej35. Chłopskie wojsko wyjątkowo źle
przyjęło podpisanie w marcu 1944 przez AK umowy scaleniowej z NSZ. Zaważyło
to na decyzjach bechowców, którzy do scalenia przystąpili w zaledwie 30–40%36.
Pamiętniki, stanowiące przedmiot naszej obserwacji, są najczęściej dziełem
kadry dowódczej BCh. Stąd ich narracje skupiają się w dużej mierze na rekonstrukcjach relacji z innymi formacjami. Sytuowały one chłopski ruch oporu
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S. Jagiełło, Kryptonim „Telegraf”. Z dziejów Batalionów Chłopskich na Kielecczyźnie, Warszawa 1979, s. 141.
E. Fąfara, dz. cyt., s. 226; por. także S. Piątkowski, Z problematyki akcji scaleniowej Batalionów Chłopskich z Armią Krajową na Kielecczyźnie, [w:] Bataliony Chłopskie w ocenie…, s. 93–95.
S. Piątkowski, dz. cyt.
J. Abramczyk „Tomasz”, dz. cyt., s. 293; M. Młudzik „Szczytniak”, dz. cyt., 245–268; M. Kazimierski „Orkan”, dz. cyt., s. 267; por. też S. Piątkowski, dz. cyt., s. 99–100.
C. Poniecki, dz. cyt., s. 300–303 (tam – wspomniane przykłady).
M. Kazimierski „Orkan”, dz. cyt., s. 104–105.
Piszą o tym zgodnie: S. Ordyk, dz. cyt., s. 290–296, 330–332; M. Kazimierski „Orkan”, dz.
cyt., s. 104–105; C. Poniecki, dz. cyt., s. 301; P. Pawlina, dz. cyt., s. 105–107, 198, 200, 264–
266; E. Fąfara, dz. cyt., s. 171–172, 200.
S. Piątkowski, dz. cyt., s. 90; sama umowa scaleniowa była tematem wielu relacji zawartych
w pamiętnikach, pisali o niej m.in.: J. Abramczyk „Tomasz”, dz. cyt., s. 118–119; M. Młudzik
„Szczytniak”, dz. cyt., s. 98–108; S. Ordyk, dz. cyt., s. 330–332; E. Fąfara, dz. cyt., s. 154–200.
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w znaczącym punkcie całego państwa podziemnego. Legitymizowały prawo
chłopów do współrządzenia państwem.
Znacząca warstwa pamiętników dotyczyła wewnętrznych problemów chłopskiej partyzantki, jej celów i zadań. Wiele więc w nich kronikarskich opisów
dziejów oddziałów, potyczek, walk i bitew, akcji sabotażowo-dywersyjnych i różnych form walki z wrogiem. Autorzy szczegółowo odtwarzają różne formy życia
partyzanckiego, prezentują sylwetki dowódców i żołnierzy, wspominają poległych, są świadomi tego, że spoczywa na nich obowiązek udokumentowania bohaterskich czynów swego pokolenia, o których wkrótce nikt nie będzie pamiętał.
Często popadają w rutynę, posługują się schematami, ale tego rzetelnego opisu
zdarzeń i sytuacji oczekiwali ich czytelnicy.
Czesław Poniecki, szef obwodu kieleckiego, pisząc o zadaniach BCh przypominał: „nasz sabotaż gospodarczy koncentrował się głównie wokół zagadnień
aprowizacji […], formacjom BCh nakazaliśmy, by systematycznie niszczyły
u sołtysów wszelkie dokumenty kontyngentów”37. Odpowiedzią na tę konstatację są szczegółowe opisy akcji „przeciwko kolczykarzom, burmistrzom niemieckim, sołtysom, agronomom i innym […], ciągłych akcji na mleczarnie, urzędy
gminne, spółdzielnie rolniczo-handlowe, tartaki, sklepy z towarami «tylko dla
Niemców», gdzie rekwirowano zapasy i niszczono dokumenty i urządzenia.
Prowadzono również systematyczną walkę z rabunkiem drzewa z lasu”38. Obok
działań, których celem było paraliżowanie gospodarki okupanta, bechowcy podejmowali też poważniejsze zadania: rozbrajali policjantów, neutralizowali zagrożenie ze strony folksdojczów, karali donosicieli. Czasem z powodzeniem odbijali więźniów z transportów, aresztów, więzień. Stawali do bezpośredniego
starcia z oddziałami niemieckimi. Skutecznie dezorganizowali system łączności
i komunikacji, niszcząc linie telefoniczne, tory kolejowe, drogowskazy. Sami
zbierali potrzebne w konspiracji informacje, budowali własne sieci łączności,
kolportowali centralną i zakładali własną prasę.
Ogromną wagę, co potwierdza częstotliwość, z jaką ta kwestia pojawia się
w pamiętnikach, przywiązywały formacje BCh do różnego rodzaju „regulacji
społecznych”. Rozhermetyzowana w wyniku wojny i jej następstw wieś, pozbawiona naturalnych narzędzi regulujących postawy jednostek i zbiorowości,
oczekiwała w wyobrażeniu „leśnych” podjęcia przez nich funkcji stabilizujących. Partyzanci łagodzili więc lokalne konflikty i spory, wymierzali kary za
łamanie zasad współżycia społecznego, srogo karali za bandytyzm39. Zajmowali
37
38

39

C. Poniecki, dz. cyt., s. 324–325.
B. Nować „Jesion”, dz. cyt., s. 209–210; podobnie inni pamiętnikarze: J. Abramczyk „Tomasz”, dz. cyt., s. 43; M. Młudzik „Szczytnik”, dz. cyt., s. 80–85; S. Ordyk, dz. cyt., s. 87–88,
163–164; P. Pawlina, dz. cyt., s. 97–103, 204; W. Gołąbek, dz. cyt., s. 85–95, 314–315; M. Kazimierski „Orkan”, dz. cyt., s. 64–70; E. Fąfara, dz. cyt., s. 130–131; S. Zbierski, dz. cyt.,
s. 127–130.
P. Pawlina, dz. cyt., s. 148, 166–167, 308–309.
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się (z mizernym, co sami przyznają, skutkiem) likwidacją bimbrowni i tępieniem
plagi pijaństwa. Godzili skłócone rodziny, karali chłostą występki obyczajowe.
Wedle zgodnych opowieści pamiętnikarzy, partyzanci doskonale sobie radzili
jako karząca ręka sprawiedliwości, a ich wyroki przyjmowano bez szemrania.
Natomiast pragmatyczni Wielkopolanie z uwagi na specyfikę regionu rozwinęli
swoiste formy aktywności. Organizowali pomoc dla wysiedleńców z Kraju Warty, pomagali wdowom i sierotom po poległych w wojnie obronnej, wspierali jeńców w obozach jenieckich i przymusowych robotników zesłanych do Rzeszy40.
Jednym głosem mówią autorzy wspomnień o więziach, jakie wytworzyły się
w latach wojny między oddziałami leśnymi BCh a wsią. „Wyżywić i odziać kilkudziesięciu ludzi oraz zabezpieczyć im […] kwatery to niełatwe zadanie w tamtych warunkach. Nie mogły wchodzić w rachubę żadne rekwizycje u miejscowej
ludności. Wchodził tu w grę nie tylko prestiż, ale przede wszystkim obowiązujące nas zasady. […] Zgodnie z wytycznymi Komendy Obwodu BCh zaopatrzenie
dla oddziału czerpaliśmy z czterech podstawowych źródeł: z konfiskat, z kontrybucji, z dotacji i przydziałów Komendy Obwodu oraz z dobrowolnych ofiar
ludności. Konfiskatę produktów żywnościowych, materiałów odzieżowych oraz
gotówki przeprowadzaliśmy u Niemców, zdrajców i sługusów wroga. Kontrybucje nakładaliśmy na osoby nadmiernie bogacące się w związku z utrzymywaniem stosunków towarzyskich i gospodarczych z okupantem lub nienormalnymi
warunkami wojennymi i okupacyjnymi”41. Braki zaopatrzenia uzupełniano żywnością rekwirowaną w liegenszaftach, spółdzielniach rolniczych, rozbitych taborach niemieckich42. Nadwyżki dzielono między mieszkańców wsi, w których
partyzanci kwaterowali, a czasem sprzedawano na czarnym rynku. Ten prosty
mechanizm powielali wszyscy dowódcy oddziałów leśnych. W „warunkach wojennych i okupacyjnych” bezdyskusyjny podział na czarne i białe ułatwiał podejmowanie decyzji.
Lektura pamiętników utwierdza czytelnika w przekonaniu o zgodnym
współżyciu chłopskich partyzantów z mieszkańcami wsi. Ci ostatni, wedle autorów wspomnień, nie tylko piekli chleb i dobrowolnie oddawali domy na kwatery, ale wspierali swoich emocjonalnie, co zacieśniało więzi społeczne. Budowały je także wspólne wigilie i prawie oficjalnie od 1944 r. obchodzone święta ludowe, w czym celowało opatowskie w dystrykcie radomskim43. Zdarzało się, że
partyzanci „dla podniesienia ludności cywilnej na duchu” defilowali w biały
dzień przez wieś w pełnym rynsztunku i oporządzeniu. Przywoływany już
C. Poniecki pisał: „W latach 1943–1944 Roch i BCh prowadziły na wsi kielec-

40
41
42
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S. Zbierski, dz. cyt., s. 200–204.
J. Abramczyk „Tomasz”, dz. cyt., s. 110.
P. Pawlina, dz. cyt., s. 333; podobnie M. Kazimierski „Orkan”, dz. cyt., s. 225–228; M. Młudzik „Szczytniak”, dz. cyt., s. 134–136.
M. Kazimierski „Orkan”, dz. cyt., s. 234–238.
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kiej swoją działalność na wpół jawną. Wieś pod względem politycznym dojrzała. Swoi nie zdradzili, a szpiclów wytępiono”44.
Wobec tych świadectw jesteśmy cokolwiek bezradni. Niewiele wiemy o życiu wsi polskiej w latach wojny z perspektywy ludności cywilnej. Pamiętamy
jednak, że dopiero Miron Białoszewski zwrócił uwagę na fakt, że powstanie
warszawskie to nie tylko heroizm powstańców, ale i gehenna dwustu tysięcy
mieszkańców miasta. Ponieważ nie ma jednej wersji dziejów, a wszystko jest
kwestią selekcji i interpretacji, dzieje BCh czytane we wspomnieniach też oczekują na reinterpretację. Jest ona potrzebna tym bardziej, że pamiętnik jest źródłem zwodniczym i często przedstawia świat, jakim chciałby go widzieć autor,
a nie jakim jest naprawdę.

Summary
The soldiers of Peasants’ Battalions (Bataliony Chłopskie)
on Poland and themselves (Memoire of BCH Soldiers)
Peasants’ Battalions was an armed underground organization of the Polish
agrarian movement, developed from the autumn of 1940 until the spring 1941. It
was in its rank that, for the first time in the history of Poland, peasants could
fight under their own banner and their own command.
As there are few extant sources on the history of BCh and the peasants’ underground, the memoirs of BCh soldiers – published since 1960s – are very valuable in face of existing lacks and omissions. Sometimes written to meet strong
expectations, they were interpreted over the years according to needs of the time.
However, the reflections, commentaries and judgements the memoirs contain allows us to guess that not all of the themes and topics there presented were
noticed.

44

C. Poniecki, dz. cyt., s. 311–312.
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Starania społeczeństwa Częstochowy o rozwój
szkolnictwa w XIX wieku (do 1867 r.)
1. Szkolnictwo elementarne
Pierwszą placówką oświatową założoną przez organizatora świeckiego była
szkoła Johanna Gotlieba Willicha w latach 1796–1806, pod panowaniem pruskim. Nauczyciel był Węgrem z pochodzenia i katolikiem. Posiadał wykształcenie w zakresie Szkoły Realnej w Berlinie oraz kilku semestrów prawa w Uniwersytecie w Halle. Znał dobrze język niemiecki, język polski, łacinę i język
francuski1. W 1786 r. przybył do Wielkopolski, gdzie pracował w charakterze
nauczyciela domowego.
Szkołę otwarł w budynkach klasztornych użyczonych przez oo. paulinów na
Jasnej Górze. Wkrótce wymówiono mu jednak najem lokalu z uwagi na powstałe wątpliwości co do jego prawowierności religijnej. Nauczał on religii w wymiarze 1 godziny tygodniowo, przy czym podejrzewano, iż czyni to w duchu luterańskim. Szkołę przeniesiono więc do wynajętego lokalu w Starej Częstochowie. W szkole uczyło się 22 uczniów pochodzenia szlacheckiego oraz mieszczańskiego. Czesne wynosiło od 1 talara dla mniej zamożnych do 3–4 talarów
dla bogatszych uczniów2.
Rodzice byli zadowoleni z pracy szkoły. Jej program zbliżał się do poziomu
niemieckich szkół obywatelskich. Lekcje trwały od godziny 9 rano do 16. Plan
nauczania przedstawia tabela 1.

1

2

D. Łukasiewicz, Szkolnictwo w Prusach Południowych (1793–1806) w okresie reform oświeceniowych, Poznań – Warszawa 2004, s. 259.
Tamże.
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Tabela 1. Tygodniowy plan lekcji w szkole Willicha
Lp.

Przedmiot

Oddział
młodszy

starszy

Razem

1.

religia pozytywna

1

1

2

2.

czytanie

1

—

1

3.

język polski i niemiecki

3

4

7

4.

język niemiecki

3

1

4

5.

łacina

10

7

17

6.

język francuski

1

6

7

7.

historia Niemiec

1

1

2

8.

geografia

—

1

1

9.

mitologia

—

1

1

10. pisanie ćwiczeń

7

7

14

11. pogadanki

1

1

2

12. prawo naturalne

—

3

3

Ogółem

28

33

61

Źródło: D. Łukasiewicz, Szkolnictwo w Prusach Południowych (1793–1806) w okresie reform
oświeceniowych, Poznań – Warszawa 2004, s. 260.

Do programu nauczania wkrótce wprowadzono rachunki, naukę o miarach,
astronomię oraz naukę o zdrowiu. Właściciel zatrudnił więc drugiego nauczyciela. Wzrosły koszty utrzymania szkoły. W tej sytuacji J. Willich zwrócił się do
władz pruskich o pokrycie kosztów wynajmu i ogrzewania lokalu. Radca pruski
w Częstochowie, Dietrich, zaproponował przekształcenie szkoły na garnizonowo-obywatelską, to jest publiczną, według istniejących wzorców w Prusach Południowych. Jako wzór przyjęto szkołę w Mszczonowie założoną w 1799 r.,
uczęszczały do niej razem dzieci polskie, niemieckie oraz żydowskie. Na utrzymanie szkoły składała się kasa miejska (40 talarów), dowódca garnizonu pruskiego (20 talarów), mieszczanie (76 talarów) oraz Żydzi (68 talarów)3. Nauczanie
odbywało się w języku polskim i niemieckim, a przedmioty nauczania dotyczyły
języka polskiego, języka niemieckiego, rachunków, geografii i historii naturalnej
(przyrody). Lekcje religii były przewidziane oddzielnie dla każdego wyznania.
Propozycja przewidywała więc skomasowanie istniejących szkół w jedną, to
jest połączenie szkoły J.G. Willicha, szkoły garnizonowej pruskiej, do której
uczęszczały dzieci wojskowych, oraz szkoły klasztornej oo. paulinów. Na potrzeby szkoły przeor klasztoru miał wydzielić pięć pomieszczeń. Koszty osobowe oraz pomocy dydaktycznych mieli pokryć proporcjonalnie dowódca garnizonu oraz kasa miejska.
3

Tamże, s. 260.
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Mieszczanie Częstochowy nie poparli owej inicjatywy. Stwierdzili, iż „nie
widzą też potrzeby, aby ich dzieci uczyły się czegoś poza poznaniem «trochę»
czytania, pisania i rachunków”4. Obawiano się, że nauczycielami będą protestanci, a w jednej izbie będą siedzieć obok siebie uczniowie polscy, niemieccy
i żydowscy. Na takie rozwiązanie nie byli jeszcze gotowi ani Polacy, ani Żydzi.
Także w Naczelnym Kolegium Szkolnym w Berlinie nie było poparcia dla tej
idei; uznano, iż w szkole garnizonowej uczy się jedynie na poziomie elementarnym, a nauka w szkole J.G. Willicha jest na wyższym poziomie, tj. zbliżonym
do średniego5.
Władze utworzonego w 1807 r. Księstwa Warszawskiego dużą wagę przywiązywały do spraw oświatowych. Powołana do życia Izba Edukacyjna, pod
kierownictwem Stanisława Kostki Potockiego, rozpoczęła aktywną działalność.
Wydana przez nią odezwa z 12 stycznia 1808 r. pod nazwą Urządzenie szkół
miejskich i wiejskich elementarnych była dziełem oryginalnym w swych zasadniczych założeniach i stanowiła podstawę prawną do organizacji szkolnictwa.
Starania o zorganizowanie szkoły w Częstochowie rozpoczęli przedstawiciele miasta z początkiem kwietnia 1808 r. 8 kwietnia tego roku Dyrekcja Organizacji Szkół w Częstochowie skierowała wniosek do prefekta departamentu kaliskiego o „otwarcie Instytutu Publicznego lub Szkoły Obywatelskiej celowi
owemu odpowiadającej odkryć”6.
Pierwszym nauczycielem został Jan Ferdynand Münzberg, zamieszkały w Pankach, wywodzący się z kolonistów niemieckich, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego i Wiedeńskiego, magister filozofii i sztuk wyzwolonych. Przedstawił
on Projekt do ułożenia i rozporządzenia szkoły obywatelskiej miejskiej. Była to
koncepcja 3-letniej szkoły podwydziałowej przygotowującej mieszczan do życia
publicznego i zawodowego, wzorowana na niemieckiej szkole realnej. W projekcie autor stwierdzał:
Nauczyciel powinien być mężem, łącząc światło z przekonaniem oświeconego umysłu,
ludzki, mający wiadomości dostateczne języka krajowego, przymiarów człowieka,
szczególniej natury dziecinnej, sposobów nauczania i wychowania, środkiem z wszystkiem bawiących, technologii fizyki, historii naturalnej, opisanie Ziemi, ze znajomością
obcych narodów, dziejów bynajmniej ojczystych. Arytmetyki w układach ustnych i pisemnych itd.
Uczniowie
a. Od 5 do 7 lat nauki samej przysposabiający.
b. Od 7 do 10 lat uczący się czytania, pisania, znajomości sensualnej liczb i miar, czyli
początków arytmetyki, religii naturalnej i morału z nią złączonego, najważniejszego
z historii naturalnej.

4
5
6

Tamże.
Tamże.
Archiwum Państwowe w Łodzi (dalej: APŁ), Łódzka Dyrekcja Szkolna (dalej: ŁDS), sygn.
526, k. 7.
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c. Od 10 do 13 lat mających się zupełnie przyuczyć i stylu wraz z kaligrafią, rozsądzanie
obiektów sztucznych i industrialnych, geografii z przydatkami stosownemi, dziejów
ojczystych, rachunków i maksym religii chrześcijańskiej.
Można jeszcze ułożyć classem selectam, w której języki i inne umiejętności uczone być
mogą, atoli to do doskonałości szkoły obywatelskiej nie należy.
Sposób uczenia
Pytanie, jakim sposobem dzieci nauczać trzeba, do dziś dnia jest sporem uczonych i nie
rozsądzonym dopóki, dopóty zrozumienia ludzkie relacyjne i szczególne. W tym jednakowoż wszyscy zgadzają się, że nauka zdatności dziecinnej przystosowaną, przyjemną,
rozrywkami przeplataną i gruntowną być powinna7.

W imieniu Izby Wykonawczej powiatu częstochowskiego Jan Stojowski pisał 23 kwietnia 1808 r. do prefekta departamentu kaliskiego, iż życzeniem nauczyciela jest otrzymanie rocznej pensji w wysokości 240 talarów, mieszkanie
bezpłatne w pobliżu szkoły, 4 morgi gruntu dodane”8. Gotowy był do objęcia
pracy od św. Jana (tj. od 24 czerwca).
28 maja 1808 r. Koch, decernent departamentu kaliskiego, odpisał, iż „nie
ma środków na pensję dla Münzberga”9. Jednocześnie zaproponowano mu pracę
guwernera w Korpusie Kadetów Kaliskich, biorąc pod uwagę jego wiedzę i doświadczenie. Zainteresowany nie odmówił propozycji, lecz uzależnił podjęcie
pracy od przydzielenia mieszkania rodzinnego.
Od 1 sierpnia 1808 r. rozpoczął on jednak pracę w powstałej szkole w Starej
Częstochowie. Wcześniej, 30 maja 1808 r., otrzymał patent nauczycielski. Dokument podpisany przez Prażmowskiego w Warszawie informował: „Mając sobie dobrze zaleconego od Imć Pana Kowalskiego, Podprefekta Powiatu Częstochowskiego ze zdolności do Urzędu Nauczycielskiego Imć Pana Ferdynanda
Minsberga, mianuję go Nauczycielem Szkoły w Mieście Starej Częstochowie.
O czem uwiadamiam Obywateli Miasta tego i niniejszem Patentem do pełnienia
Obowiązków Nauczycielskich upoważniam”10. Był więc nauczycielem „patentowanym”, a więc najwyżej postawionym w hierarchii nauczycielskiej.
Szkołę w Nowej Częstochowie otwarto 3 listopada 1812 r., nauczycielem
został Józef Suchański, przeniesiony w roku 1815 do Kłobucka. Następnym nauczycielem, od 1816 r., był Józef Krygierowicz, który 24 czerwca tego roku złożył egzamin nauczycielski przed komisją składającą się z dwóch osób, tj. ks.
Worubskiego (dr filozofii) oraz ks. Hipolita Czerchalskiego (dr filozofii) z zakonu oo. paulinów. Wystawiony wówczas dokument opiewa, iż kandydat:
7
8

9
10

Tamże, k. 6–11.
Tamże, k. 10; 1 talar odpowiadał 6 złp, oczekiwana pensja stanowiłaby 1440 złp; faktycznie
nauczyciel ten otrzymał 1200 złp. Wartość nabywcza złotych polskich była następująca: 1 para
trzewików męskich 8–11 złp, 1 funt chleba około 7 gr, 1 funt masła 90–99 gr, 1 łokieć materiału wełnianego na ubranie 35 gr. Zob. J. Szwagrzyk, Pieniądz na ziemiach polskich X–XX w.,
wyd. 2, Wrocław (etc.) 1990, s. 256.
APŁ, ŁDS, sygn. 526, k. 11.
Tamże, k. 22.
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dowiódł, że
I. Język łaciński, polski, niemiecki, francuski posiada.
II. Z moralności, deklamacji, arytmetyki, geografii jak najzdolniej, czyli eminenter.
III. Z historii naturalnej i planowania ogrodów do gospodarstwa potrzebnych – dobrze.
Z którego z pochwałą odbytego examen rzetelnie spisawszy atest, z powinnym szacunkiem i uniżonością zostając z Wysokiem poważaniem jego osoby11.

Utrzymanie szkoły oparto na składkach pieniężnych nakładanych na mieszkańców posiadających odpowiednie dochody, bez względu na to, czy ich dzieci
uczęszczały do szkoły. Zachowany rozkład składki z 7 kwietnia 1818 r. na wynagrodzenie dla dwóch nauczycieli oraz pokrycie kosztów materialnych opiewa
na sumę 2692,25 złotych polskich12.
Płacących składkę szkolną podzielono według zamożności na 4 grupy.
W I z nich płacono 12 zł rocznie, w II – 8,75 zł, w III – 5,75 zł, a w IV – 3,12 1⁄2 zł.
Daninę opłacało 370 osób, w tym 115 Żydów13. W tym czasie do szkoły uczęszczały trzy uczennice Żydówki.
Obwód szkoły, tzw. towarzystwo szkolne, obejmował cztery dzielnice, w których najwięcej płatników przypadło na Starą Częstochowę (313), z Zawodzia
płaciło 29 osób, z Kucelina 11, a z Kul 17 osób. Poszczególne klasy płatników
dostarczyły następujące kwoty: klasa I – 348 zł, klasa II – 503,75 zł, klasa III –
1023,22 zł, klasa IV – 817,15 zł14.
Wymienieni niżej Żydzi płacili składki w wysokości ustalonej przez kahał:
Zyper Poszcz 3, Abram Zytterfeld 2, Baruch Zytterfeld 3, Mojżesz Loebl 3,
Abram ber Herschel 2, Abram Alter 2, Hayman Lippmann 1, Berek Hayman 1,
Berek Gottlieb 2, Jakub Cygenfeld 3, Wolf Tempel 1, Salomon Alter 4, Szaja
Pik 2, Szaja Herszlik 2, Wolf Wielnik 2, Jakub Landau 1, Salomon Tychtyn 1,
Salomon Rajcher 3, Judel Berman 3, Jakub Frenkiel 3, Szaja Sztokman 4, Kalma
Wolrach 2, Nachman Berman 1, Major Spiro 1, Loebel Berman 2, Herszlik
Emich 1, Lewek Kohn 1, Hendel Oppenheim 3, Zelig Markowicz 2, Berek Berman 2, Lewek Herszlikiewicz 3, Józef Kohn 1, Hil Abramowicz 2, Herszlik
Nayman 2, Szmul Moszyn 2, Samuel Trelerowicz 2, Józef Landau 1, Rubin
Emich 4, Mosiek Landau 1, Mosiek Falist 3, Icyk Stos 3, Nachum Zyze 4, Aron
Karposz 4, Lewek Abramowicz 2, Samuel Markowicz 3, Aron Nayman 2, Dawid Balsam 2, Mosiek Myc 3, Icek Gayfler 2, Herz Rosenstein 2, Eyzyk Goldman 3, Herszlik Balsam 1, Mosiek Moszyn 4, Loebel Sztenenbaum 4, Icek
Baumgarten 3, Salomon Ichowicz 3, Aron Windman 3, Szaja Markowicz 3, Jakub Helmann 2, Berek Helmann 3, Szmul Lewkowicz 3, Majer Szyft 3, Haskiel
Oderfeld 3, Wolf Landsberger 3, Herszlik Lejbowicz 4, Loebl 4, Szaja Frajnd 2,
Mosiek Hertz 4, Cudek Alter 4, Icek Nachman 4, Beniamin Cygenfeld 3, Hersz11
12
13
14
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lik Dankowicz 4, Icek Waxman 2, Leybe Exten 4, Lewek Warszawski 2, Jakub
Szyfter 3, Joachim Kohn 3, Abram Tepper 3, Szmul Dawidowicz 3, Wolf Dawidowicz 3, Berek Kohn 2, Mendel Markowicz 3, Joachim Berman 4, Jakub Abrahamowicz 4, Salomon Solcer 4, Fiszel Lewkowicz 3, Samuel Cytterman 4, Dawid Buchner 3, Jakub Hayman 4, Józef Herszlik 4, Józef Gayfler 2, Eliasz Gottlieb 4, Majer Szyft 2, Loebel Alter 4, Izrael Szyft 4, Herszlik Benisz 4, Icek Bąba 4, Ajzyk Lewkowicz 4, Jakub Herszlikiewicz 4, Lewek Berman 4, Mendel
Zeligman 2, Wolf Dawid 3, Herszlik Hayman 3, Jakub Lippman 4, Abram Maysel 2, Majer Maysel 3, Lipman Nayman 4, Cyno Breslau 2, Szmul Zorski 4, Icek
Berman 3, Lejzor Michałowicz 3, Jakub Liwi 4, Salomon Ickowicz 4, Eliasz
Berman 315.
Dla istniejącej od 1812 r. szkoły w Nowej Częstochowie ustalono budżet
roczny w wysokości 916,15 zł polskich. Składkę szkolną rozłożono na 229 płatników. Ustalono również cztery grupy płatników, przy czym wysokość składki
była niższa i wynosiła: w klasie I – 8 zł, II – 5,15, III – 3,15, IV – 2,15 zł16.
Wśród płatników nie było Żydów.
W pierwszych latach po uruchomieniu szkół składka szkolna opłacana była
w miarę regularnie. Zaległości za 1819 r. wynosiły tylko 86 zł, ale już rok później wzrosły do 306 zł, w 1821 zmalały do 104 zł, a w następnym już do 88 zł17.
Wysokość preliminowanych sum na szkoły w latach następnych utrzymywała
się na jednakowym poziomie.
Spadek opłat składki szkolnej w 1820 r. wiązać należy z odsunięciem ministra Stanisława Kostki Potockiego od kierowania oświatą, a mianowaniem na jego miejsce ministra Stanisława Grabowskiego, uwsteczniającego zasady polityki
oświatowej. Ponadto postanowienie namiestnika Królestwa gen. J. Zajączka
z 1821 r., znoszące przymus opłat szkolnych, sprzyjało wystąpieniu części
mieszkańców Częstochowy z towarzystw szkolnych i odmowie płacenia składki.
Pojawiły się trudności w utrzymaniu szkół i nauczycieli.
Na koszty utrzymania szkoły w Starej Częstochowie składały się stałe wydatki: wynagrodzenie nauczyciela – 1200 zł, drugiego nauczyciela – 600 zł, wynajem lokalu od Samuela Tryllewicza – 500 zł, opał – 400 zł, pomocnikowi (pedlowi) – 291,20 zł18. Na „ekstra ordynaria”, czyli inne wydatki, przeznaczono
222,15 zł.
Nauczyciel Stanisław Poznański w Nowej Częstochowie otrzymywał rocznie pensję w wysokości 800 zł. Na opał przeznaczano 108 zł, na „ekstra ordynaria”, tj. głównie na pomoce szkolne, przewidziano od 32,20 zł do 40 zł19. Połą15
16
17

18
19
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czenie w 1826 r. Starej i Nowej Częstochowy w jedno miasto przyczyniło się do
skomasowania dotychczasowych oddzielnych budżetów, nie zmieniło to jednak
wewnętrznej sytuacji obu szkół, które pracowały według tego samego schematu
co dawniej. Dane z 1820 r. świadczą, iż ze składki szkolnej zakupiono znaczną
część książek szkolnych. Na wniosek ówczesnego dozoru szkolnego – w osobie
ks. Kazimierza Wiechelskiego – Kasa Miejska asygnowała środki pieniężne na
zakup podręczników. Kupiono wówczas 40 egzemplarzy Nauki początkowego
czytania po 15 gr za 1 sztukę, ponadto 40 egzemplarzy Nauki chrześcijaństwa za
20 zł oraz 15 egzemplarzy podręcznika K. Wolskiego Nauka pisania, czytania
i rachunków za 22 zł 15 gr. Ponownie w 1825 r. zakupiono po 30 egzemplarzy
książek K. Wolskiego Nauka czytania, pisania i rachunków, Nauka chrześcijańska i obyczajowa, a także Nauka katechizmu historycznego.
Okres wojen napoleońskich i pierwszych lat po pokoju wiedeńskim 1815 r.
był trudny dla szkolnictwa. Lata kryzysu gospodarczego trwały do połowy lat
20. XIX wieku. W 1817 r. F. Münzberg zrezygnował z pracy nauczycielskiej
i objął stanowisko sekretarza Urzędu Miasta. Przyczyną były niskie zarobki –
jako pierwszy nauczyciel otrzymywał pensję w wysokości 200 złp rocznie, w nowym miejscu otrzymał 400 złp rocznie. Jego miejsce zajął Tomasz Burzalski, lat
46, zatrudniony jako drugi nauczyciel od 1816 r. Na wakujące miejsce zatrudniono natomiast Tomasza Całuzińskiego, lat 40, częstochowianina, dotychczasowego urzędnika miejskiego. W 1818 r. nauczyciele otrzymali podwyżkę płac:
pierwszy nauczyciel w Starej Częstochowie miał 1200 złp rocznie, drugi nauczyciel 600 złp, a nauczyciel w Nowej Częstochowie 800 złp.
Tomasz Burzalski w 1793 r. ukończył Kolegium Fizyczne Szkoły Głównej
Koronnej w Krakowie. Znał język francuski i niemiecki. Był przez wiele lat nauczycielem prywatnym w dworach szlacheckich w Małopolsce. Jeden z pracodawców, Michał Korwin Skorupka z Czarnocina, wydał mu opinię, iż „w edukacji mego syna przez lat 3 i w tej dowody swej pilności okazał znaczne w spożytkowaniu małoletniego […] zawsze trzeźwym i jak przystało na słusznych ludzi, tak on ze swej strony w ciągu swego obowiązku zachował się”20.
W 1825 r. w dotychczasowej dobrej pracy nauczyciela T. Burzalskiego pojawiły się rysy. Był to konflikt z ks. Lachowskim, nadzorcą szkół elementarnych
w Częstochowie. 7 maja 1825 r. ks. Lachowski zgłosił do Urzędu Miasta wniosek o treści: „Burzalski powinien być oddalony […] bije dzieci cielesnymi plagami do krwi, karze nie z powodu potrzeby kar, lecz z nałogu pijaństwa […]
nieustannie tronkami głowę zamąta, co szynkarzami i Innem, którzy gdyby nieżywego do pomieszczenia prowadzą”21.
Po wielu wyjaśnieniach i pomimo akcji podjętej przez rodziców w obronie
nauczyciela ostatecznie w 1829 r. został on zwolniony, a jego miejsce zajął na20
21
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uczyciel (nieznanego imienia) Tucholski z Mstowa, absolwent Instytutu Nauczycieli Elementarnych w Łowiczu. Pracował on przez 18 lat do 1847 r.
Jak wynika ze sprawozdania z 14 lipca 1825 r., szkoła liczyła jedynie 75 uczniów podzielonych na 3 oddziały, to jest: początkujących (30), czytających (23)
oraz elementarnych (22)22.
Tabela 2. Stan szkół elementarnych (1816–1860)
Lp.

Szkoła

Rok/liczba uczniów
1816

1818

1825

1838

1850

1860

1.

Stara Częstochowa

186

185

77*

77

197

200

2.

Nowa Częstochowa

112

.

82**

123

206

150

Legenda:
* – w tym 22 dziewcząt
** – w tym 24 dziewcząt
Źródło: APŁ, ŁDS, sygn. 526, k. 42 i nn.; R. Gerber, Szkolnictwo Królestwa Polskiego w okresie
międzypowstaniowym, „Rozprawy z Dziejów Oświaty” 1960, t. 3, s. 63; S. Szymański, Szkolnictwo ludowe Częstochowy w okresie Królestwa Polskiego, „Ziemia Częstochowska” 1976, t. 11, s. 124.

Szkoła pod kierownictwem T. Burzalskiego pracowała do 1825 r. dość dobrze. Problemem, jak wszędzie w owym czasie, były liczne nieobecności.
Wykazana w tabeli klasyfikacja z 14 lipca 1825 r. wskazuje, iż frekwencja
w szkole była zła. Miało to istotny wpływ na poziom nauczania i oceny, określane wówczas jako postęp w nauce.
Tabela 3. Wyniki nauczania w 1825 r.
Lp.

Nazwisko i imię

Zdolność

Postęp

pilny

dosyć

nienaganny

1.

Błeszczyński Ignacy

2.

Bolesta Tekla

niedbała

słaba

naganny

3.

Bolesta Cecylia

niedbała

słaba

naganny

4.

Ćwiklińska Katarzyna

pilna

słaba

nienaganna

5.

Ćwikliński Jan

mierna

mierna

ujdzie

6.

Copińska Nepomucena

pilna

dosyć

nienaganny

7.

Copińska Weronika

pilna

dobra

nienaganny

8.

Kulesińska Salomea

pilna

dosyć

nienaganny

9.

Muntzer Ludwik

pilny

dosyć

nienaganny

mierna

mierna

ujdzie

10. Piekarski Florian

22

Pilność

Tamże, k. 201.
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Tabela 3. Wyniki nauczania w 1825 r. (cd.)
Lp.

Nazwisko i imię

Pilność

Zdolność

Postęp

11. Richter Marianna

mierna

dosyć

naganny

12. Skrzydłowska Katarzyna

mierna

dosyć

nienaganny

13. Szkopiński Franciszek

mierna

mierna

ujdzie

14. Szczyć Antoni

mierna

ujdzie

naganny

15. Szynk Stefan

pilny

dosyć

nienaganny

16. Swaycan Małgorzata

niedbała

słaba

naganny

17. Śmidecka Teresa

niedbała

dobra

naganny

18. Tymiński Wincenty

pilny

dosyć

nienaganny

29. Włosińska Rozalia

dosyć

dosyć

nienaganny

20. Wrońska Salomea

niedbała

dosyć

nienaganny

pilna

dobra

nienaganny

21. Vogt Józefa
Źródło: APŁ, ŁDS, sygn. 526, k. 201.

Na wykazanych 21 uczniów jedynie 10 uczęszczało do szkoły regularnie. Były
przypadki nieobecności w szkole nawet powyżej pół roku, np. uczennica Cecylia
Bolesta opuściła 184 dni, Franciszek Szkopiński 115 dni, Florian Piekarski 107 dni23.
Szkoła w Nowej Częstochowie miała skromniejsze uposażenie materialne:
składka szkolna na 3 lata (1822–1824) opiewała na 2867 zł. Na pensję nauczyciela
przeznaczano rocznie po 800 zł, na opał po 108 zł, pozostałe drobne kwoty przewidziane były na „ekstra ordynaria”, czyli najczęściej na pomoce dydaktyczne24.
Początkowo szkoła mieściła się w budynkach klasztornych na Jasnej Górze,
na przełomie zaś lat 20. XIX w. zmieniono lokalizację na wynajęte lokum w domu
Borkowskiego, a następnie Nowakowskiego. Od 1828 r. szkoła mieściła się
w budynku Maszadro przy rynku Jasnogórskim (obecnie Wieluńskim). Roczna
opłata za wynajem lokalu wynosiła 200 złp25.
Szkoła, począwszy od pierwszego nauczyciela – Józefa Krygierowicza, miała dobrych nauczycieli. Patent nauczycielski podpisał dla niego 3 września 1816 r.
sam minister Stanisław Kostka Potocki. Stwierdzono tam: „Mając sobie dobrze
zaleconego z chwalebnych obyczajów i zdatności Pana Józefa Krygierowicza,
upoważniam go do sprawowania obowiązków nauczyciela przy Szkole Elementarnej w mieście Nowej Częstochowie i do pilnego pełnienia stosowanie do przepisów
Magistratury nad oświeceniem publicznym przełożonej niniejszym wzywa”26.
23
24
25
26
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Do szkoły w tym czasie zapisanych było 100 uczniów, a uczęszczało 90 z terenu miasta oraz ze wsi Grabówka, skąd zapisanych było 12 uczniów, a uczęszczało 827.
Tabela 4. Tygodniowy plan lekcji w Szkole Elementarnej w Nowej Częstochowie w 1825 r.
Lp.

Przedmiot

Oddział/godziny
I

II

III

Razem

1.

nauka chrześcijańska

2

2

2

6

2.

nauka obyczajowa

—

2

2

4

3.

poznawanie liter

7

—

—

7

4.

kreślenie liter

8

—

—

8

5.

ćwiczenie rozumu i mowy

1

1

—

2

6.

liczenie

2

—

—

2

7.

kreślenie liczb

4

—

—

4

8.

czytanie

—

6

3

9

9.

nauka o zdrowiu

—

2

2

4

10. pisanie

—

5

—

5

11. nauka rachunków

—

4

—

4

12. pisanie liczb

—

3

—

3

13. piękne pisanie

—

1

—

1

—

—

6

6

—

—

3

3

14.

kaligrafia łącznie z historią Polski

15. arytmetyka z pamięci
16. arytmetyka na tablicy

—

—

2

2

17. historia naturalna

—

—

1

1

18. deklamacja

—

—

1

1

19. geografia

—

—

2

2

20. język łaciński

—

—

1

1

—

—

1

1

24

26

26

76

21.

początki języka niemieckiego
Ogółem

Źródło: S. Szymański, Szkolnictwo ludowe…, s. 134 i nn.

Kolejni nauczyciele – Jan Chrzanowski i Józef Tomczycki – byli absolwentami Instytutu Nauczycieli Elementarnych w Łowiczu. Wprowadzili oni interesujący wewnętrzny styl pracy szkolnej. Starano się nie tylko dorównać pracy
szkoły w Starej Częstochowie, ale nawet ją prześcignąć w stosowaniu nowych
metod pedagogicznych i wynikach nauczania. W zakresie metod nauczania sto27
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sowano dwie popularne wówczas metody, preferowane w Instytucie Nauczycieli
Elementarnych w Łowiczu, to jest metodę Bella-Lancastra oraz L. Oliviera.
Od początku 1820 r. nauczyciel Jan Chrzanowski w szkole zastosował system wzajemnego nauczania. Przez dwa dni w tygodniu (wtorki i piątki) prowadził ćwiczenia systemem monitorialnym pogłębiającym rozumienie procesu czytania28. Józef Tomczycki, który w listopadzie 1820 r. objął szkołę po śmierci Jana Chrzanowskiego, z uwagi na zmianę lokalu szkoły na szczuplejszy w grudniu
tegoż roku – zaniechał tej metody. Wprowadził na to miejsce metodę L. Oliviera; jak stwierdził: „Inny więc sposób szczególniej do nauki czytania z początkującymi również dobry przedsięwziętym został, to jest Oliviera. Zdolniejszym zaś
różne nauki przez katechetykę udzielane były [...]”29.
Józef Tomczycki, mając w 1826 r. 82 uczniów obojga płci, dzielił ich na
3 grupy, uczące się wspólnie w jednej izbie, ale na różnych poziomach. Nauka
odbywała się codziennie od godziny 8 do 11 i od 14 do 16. W środy i soboty nie
było zajęć po południu. Do szkoły uczęszczało wówczas do oddziału I – 17 chłopców i 7 dziewcząt, do oddziału II – 27 chłopców i 17 dziewcząt, a do oddziału III – 14 chłopców30.
W oddziale I najwięcej czasu poświęcano poznaniu i kreśleniu liter, liczb;
w II oddziale uczono pisania i czytania, rachunków z pisaniem liczb, w III oddziale były już przedmioty takie, jak: kaligrafia z historią Polski, czytanie polskie i arytmetyka z pamięci. Odrębnymi przedmiotami były: historia naturalna
(przyroda), nauka o zdrowiu oraz języki niemiecki i łaciński.
Po klasyfikacji na półrocze nauczyciel zorganizował tzw. popis uczniów
przed społeczeństwem miasta oraz dozorem szkolnym. Uroczystość odbyła się
21 marca 1826 r. w godzinach od 14 do 17. Na zaproszeniu podano, iż oddział I
przedstawi, iż „umie czytać, a dla wykształcenia mowy i wzmocnienia pamięci
poznawał rozmaite wyrazy, które dzieląc na sylaby i głosy uczył ich poznania
i kreślenia kresą na tablicach, a to sposobem Oliviera i umie już czterozgłoskowe wyrazy czytać i pisać”31.
Po upadku powstania listopadowego widoczny był okres załamania w szkolnictwie częstochowskim, podobnie jak w całym Królestwie Kongresowym. Po
wprowadzeniu w 1833 r. nowej tymczasowej ustawy oświatowej w nadzorze
szkolnym zlikwidowano do minimum udział czynnika społecznego. Program
nauczania był określony przepisami i treścią przekazywanych przez władze podręczników. Były to podręczniki w języku rosyjskim. Od 1839 r. obowiązkowym
podręcznikiem była M. Grecza Gramatyka rosyjska, wydana w Wilnie cyrylicą.
28

29

30
31

E. Podgórska, Szkolnictwo elementarne Księstwa Warszawskiego i Królestwa Kongresowego
1807–1831, Warszawa 1960, s. 138.
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Szerzej na temat podręczników szkolnych epoki paskiewiczowskiej pisze Mieczysława Adrianek32.
Usiłowania władz oświatowych okresu paskiewiczowskiego zmierzały do
zlikwidowania odrębności szkoły polskiej w Królestwie Kongresowym i tworzenia narodowościowych i religijnych przedziałów.

2. Nieudane zabiegi o szkołę średnią
Prowincjał zakonu paulinów ks. Eugeniusz Lachowski 12 grudnia 1818 r.
skierował pismo do prezesa Komisji Województwa Kaliskiego o otwarcie w Częstochowie szkoły średniej. Powołał się przy tym na cesarza rosyjskiego i zarazem
króla Królestwa Polskiego Aleksandra I i jego obietnicę poparcia owej inicjatywy. Stosowny fragment pisma mówił: „a panowanie króla naszego Aleksandra,
najlepszego z monarchów, gdy nam oraz wrogom trwałą i niezachwianą swobodę, dążąc chęci i usiłowania zgromadzenia XX. Paulistów dać i nadal dowody
czynnych usług dla kraju i publiczności, oświadczając się Szkołę Nauk Wydziałowych zaprowadzić, która przez wybrane do tego uniwersytety zdolne indywidua ze zgromadzenia wspomnianego z korzyścią odpowiadającą szkolnej młodzieży i udowodnieniem rodziców i publiczności dawane być mogą”33.
Piszący podał także listę proponowanych nauczycieli, byli to: Filip Lipiński,
Nepomucen Tarczyński, Julian Mierzowski i Dominik Dunin – wszyscy byli
księżmi zakonnymi, paulinami. Dodał przy tym, iż „Te wszystkie indywidua są
zdatne podług Urządzenia nauki Szkoły Wydziałowej dawania oraz języków
niemieckiego, łacińskiego i francuskiego”34.
25 marca 1819 r. prezes Komisji Województwa Kaliskiego skierował pismo
do Komisji Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w Warszawie,
stwierdzając: „sądzi Komisja Wojewódzka, że przedsięwzięcie to odpowiadałoby życzeniom KWRiOP. Wątpliwości, że zbyt daleko jest ze Starej Częstochowy, brak drogi, trudne dojście dla dzieci”35. Zawarto dalej sugestię, aby założyli
szkołę w Starej Częstochowie.
Z kolei Stanisław Staszic w piśmie z 11 maja 1819 r. skierowanym do władz
w Kaliszu zażądał informacji na temat funduszu i lokalu przeznaczonego na
utworzenie szkoły oraz nauczycieli, którzy poddadzą się egzaminowi rządowemu36.
18 lipca 1819 r. powołano komitet założycielski szkoły wydziałowej spośród
mieszkańców Częstochowy. Weszli do niego: Jan Bombczyński, M. Kołodziej32

33
34
35
36

M. Adrianek, Książki szkolne w Królestwie Polskim w latach 1832–1842, „Przegląd Historyczno-Oświatowy” 1984, nr 2, s. 145 i nn.
APŁ, ŁDS, sygn. 274, k. 3.
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ski, Sebastian Gryczmański, Paweł Chwalibiński, Kacper Benedziński, Maciej
Długoszowicz, Mateusz Dayczer, Stanisław Oraczewski, Andrzej Kubiliński
oraz niepiśmienni: Wawrzyniec Tymanowski, Walenty Zieliński, Maciej Ćwiklewski, Piotr Ćwiklewski, Wincenty Dziubania, Marcin Wałaziński, Błażej
Markowski, Stanisław Pleciuk. Komitetowi przewodniczyli ks. kanonik Jasiński
oraz ks. Eugeniusz Lachowski37.
Komitet opowiedział się za lokalizacją szkoły na Jasnej Górze, w budynkach
klasztornych. Poinformowano, iż nauczyciele będą utrzymywani przez zakon
paulinów.
Prowadzący sprawę Staszic był zwolennikiem lokalizacji szkoły w odrębnym budynku w Starej Częstochowie. W kolejnych pismach z 15 lipca, 18 sierpnia i 17 listopada 1819 r. wzywał do wybudowania budynku szkolnego, żądał
wskazania posiadanych środków pieniężnych na inwestycję, poddania się kandydatów na nauczycieli egzaminowi przed rektorem i profesorami szkoły wydziałowej38. W ostatnim piśmie z 17 listopada 1819 r. Staszic wezwał organizatorów do przedłożenia mu planu budowy szkoły. Plan ów otrzymał. Przewidziano
„dom nowy murowany przy ul. Targowej 101; mający 69 1⁄4 łokci długi, 18 3⁄4 łokci
szeroki. Podpisał budowniczy Zille”39.
Jeszcze 26 stycznia 1821 r. minister KWRiOP Stanisław Grabowski postawił warunki urządzenia szkoły, aby: „dom użyty był na umieszczenie klas, biblioteki, gabinetów, mieszkanie dla 7 nauczycieli”40. Wezwał również do przedstawienia kosztów budowy. W odpowiedzi podano, iż koszt wyniesie 43 242 złp,
z czego połowę poniosą mieszkańcy miasta, a drugą uzyska się z sum należnych
od niejakiego Cieszkowskiego, dzierżawcy propinacji w mieście. Rzecz w tym,
iż Cieszkowski nie chciał dobrowolnie wpłacić należnej kwoty 41 000 złp i toczył się przeciwko niemu proces sądowy. Faktycznie zebrane środki finansowe
wynosiły zaledwie 1158 złp41.
Idea powołania szkoły oddaliła się więc ze względu na brak środków finansowych. Jeszcze 31 marca 1821 r. przedstawiciele miasta próbowali ratować
powstanie szkoły, pisząc wiernopoddańczą deklarację na ręce komisarza wojewódzkiego w Kaliszu, iż gwarantują wystarczające kwoty na rzecz szkoły, z tym
że suma 41 000 złp należna z masy spadkowej po dłużniku Cieszkowskim, będąca w depozycie Trybunału Kaliskiego, powinna być przez rząd zwrócona na ten
cel. Ponadto dodano sumę 5120 złp oraz 1150 złp z innych pewnych dochodów
miasta. Suplikę zakończono apelem: „prosimy, ażeby przez wstawienie się Komisji Wojewódzkiej pożądana szkoła wspomnianych budowa i zaprowadzenie

37
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jak najrychlej być mogły”42. Pismo podpisali: Kamiński, Kołodziejski, Antoni
Błeszyński, Bożewski, Minzer, Bombczyński, J. Kaleński, Benduski, Dayczer,
Wyszowski.
Energiczna walka o powołanie szkoły wyżej zorganizowanej nasiliła się ponownie w 1822 r., podczas drugiego pobytu cara Aleksandra I na Jasnej Górze.
Wówczas to pozwolił on mieszczanom na zgłoszenie prośby w dwóch sprawach.
Pierwsza dotyczyła połączenia Starej i Nowej Częstochowy, druga zaś organizacji szkoły. Pierwsza z nich została zrealizowana w 1826 r., a druga musiała czekać niemal pół wieku na pomyślne załatwienie w 1862 r. przez Aleksandra Wielopolskiego.
Za panowania cara Mikołaja II (1825–1855) o realizacji projektu nie mówiło
się już zupełnie. Minęły czasy, w których narodził się projekt. Odeszli Stanisław
Kostka Potocki, Stanisław Staszic, Julian Ursyn Niemcewicz, Józef Lipiński, Jan
Nepomucen Kossakowski, Kajetan Koźmian, Bogumił Linde, odpowiedzialni za
oświatę narodową. Ich następcy, chociaż Polacy, jak Stanisław Grabowski i jego
prawa ręka, Józef Kalasanty Szaniawski, nie interesowali się dostatecznie sprawą rozwoju szkolnictwa. O szkołę średnią walczyli więc dalej mieszkańcy Częstochowy, wysyłając supliki do władz carskich. Kacper Benduski występował
wielokrotnie w imieniu grupy jeszcze przez najbliższe 10 lat. Natomiast 6 maja
1830 r. J.K. Szaniawski odpisał mu na kolejna prośbę, iż „Komisja Rządowa
prowadzi z władzami korespondencję, starać się będzie o przyśpieszenie zaprowadzenia tamże szkoły rzeczonej”43.
Od 14 października 1830 r. akcję petycyjną w sprawie szkoły przejął na siebie Jan Grodzicki. Minister Stanisław Grabowski odpowiedział mu, że „Komisja
Rządowa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego […] uczyniła w projekcie do etatu na rok przyszły 1831 stanowczy wniosek o przeznaczenie szkoły
najprzód w stopniu podwydziałowej w Częstochowie”44. Niestety, wybuch powstania listopadowego unicestwił plan powołania szkoły.
Po powstaniu, w polityce szkolnej Królestwa Polskiego nastąpił stanowczy
zwrot. Rząd carski przewartościował wszystkie potrzeby Polaków. Nowa tymczasowa ustawa szkolna z 1833 r. nie przewidywała szkół wydziałowych i podwydziałowych, jakie planowano dla Częstochowy. Czterostopniową organizację
szkół zastąpiono trzystopniową: były to szkoły elementarne, obwodowe i gimnazja na wzór carskiej Rosji. W 1836 r. Jan Bożewski w imieniu mieszkańców
42

43
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S. Szymański, Z rodowodu walk o szkołę średnią w Częstochowie, „Przegląd HistorycznoOświatowy” 1963, nr 1, s. 25.
Tamże, s. 30. Jak podaje A. Winiarz, KWRiOP planowała powołać w Częstochowie szkołę,
a w 1829 r. posłowie Izby Poselskiej w swoich uwagach nad raportem Rady Stanu stwierdzili,
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i Mławie”. Tenże, Szkolnictwo Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego (1807–1831),
Lublin 2002, s. 293, 297.
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Częstochowy wystąpił z ponowną prośbą o szkołę, tym razem obwodową. Komisja Rządowa WRiOP nie pozostawiła złudzeń: „Wypada przeto odłożyć do
późniejszego czasu ustanowienie Szkoły Obwodowej w Częstochowie, zwłaszcza gdy pod względem samego lokalu nie tylko dla szkoły, ale i na pomieszczenie inspektora oraz nauczycieli propozycje przez podającego uczynione nie zaradzają zupełnie potrzebie”45.
W 1837 r. pojawiła się szansa na otwarcie szkoły. Częstochowę wizytował
cywilny gubernator warszawski. Prośba mieszkańców sprawiła, iż w raporcie
stwierdził: „miasto Częstochowa i przez swoje topograficzne okolicy położenie,
i przez swoją miejscowość zasługuje, ażeby mogło mieć dobrodziejstwo zaprowadzenia w nim Szkoły obwodowej”46.
Wobec braku decyzji władzy szkolnej w tej sprawie częstochowianie 18 sierpnia 1838 r. ponawiają prośby. Stanowisko jednak było w dalszym ciągu nieprzejednanie odmowne.
Wobec spodziewanej w 1840 r. decyzji o powołaniu Warszawskiego Okręgu
Naukowego i podporządkowaniu oświaty bezpośrednio pod Petersburg, udała się
5 marca tego roku do Warszawy delegacja mieszkańców Częstochowy. Na złożoną
petycję odpowiedział 1 czerwca 1840 r. kurator Warszawskiego Okręgu Naukowego Mikołaj Okuniew: „Z uwagi na spodziewaną reorganizację instytutów naukowych w Królestwie Polskim prośba […] nie może być na teraz brana pod uwagę”47.
Jeszcze 18 maja tego roku A. Łabowski wystosował na ręce gen. mjr. Okuniewa kolejną prośbę w tej sprawie, w której podniósł, iż połączenia Starej i Nowej Częstochowy przyniosło mieszkańcom jedynie podwyższenie podatków. Po
wprowadzeniu nowej ustawy szkolnej w 1840 r. rozpoczęto ponownie akcję petycyjną. Organizatorami byli: Andrzej Łabowski, Jan Bożewski, Jakub Bogucki,
Kacper Benduski, Ignacy Bożewski i J. Kaliński.
Tym razem kurator M. Okuniew postanowił ukarać proszących za nadmiar
społecznej aktywności – decyzji odmownej towarzyszyła bowiem sankcja administracyjna: „Prośba podaną była na papierze bez stempla i tym sposobem popełniono kontrawencję; przeto stosownie do przepisów winny zapłacić obowiązany: kary kontrawencyjnej zł 6 gr 9, na papier stemplowy skasować się winny
do prośby 3 zł 9 gr, razem 9 zł 18 gr”48.
Na kolejne prośby do ministra Sergiusza Uwarowa w Petersburgu oraz gubernatora warszawskiego w latach 1841–1846 władze odpisywały, iż „w późniejszym czasie zadość się stanie”49. Były to odpowiedzi taktyczne związane blisko z ówczesnymi rewolucyjnymi wydarzeniami społeczno-politycznymi w Europie. 9 lipca 1846 r. do Warszawy udała się nowa delegacja mieszkańców Często45
46
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Tamże, s. 35.
Tamże.
Tamże, s. 37.
Tamże, s. 48.
Tamże.

334

Kazimierz RĘDZIŃSKI

chowy (pod przywództwem Henryka Kromera i Walentego Łękowskiego). Tym razem delegacja serwilistycznie zwróciła się: „Błagamy […] najpokorniej o ustalenie
szkół powiatowych w Częstochowie”50. 31 lipca tegoż roku kurator M. Okuniew
odpisał, iż żądaniu mieszkańców „zadośćuczynić nie jest w możności”51.
Po 1848 r. aktywność mieszkańców w sprawie szkoły osłabła. Ostatnią
z długiego cyklu próśb złożono 20 listopada 1852 r. w Warszawie na ręce nowego kuratora płk. Pawła Muchanowa. Również i tym razem nie uzyskano efektu.
Postawa władz carskich była niezmiennie negatywna.

3. Szkoła Powiatowa Specjalna
Car Aleksander II 20 maja 1862 r. zatwierdził Ustawę o wychowaniu publicznym w Królestwie Polskim. Ustawa zakładała rozbudowę szkół elementarnych oraz szkół średnich, które dzieliły się na 5-letnie szkoły powiatowe oraz 7-letnie gimnazja. Ustawa nawiązywała do rozwiązań organizacyjnych w szkolnictwie w czasach Izby Edukacyjnej Księstwa Warszawskiego, wprowadzała autonomię oświaty polskiej wobec systemu szkolnego cesarstwa.
1 października 1862 r. powołano 8 szkół powiatowych ogólnych, 6 szkół
powiatowych specjalnych oraz 5 szkół powiatowych pedagogicznych. Częstochowa otrzymała szkołę powiatową specjalną, to jest w założeniach zbliżoną do
szkół realnych. Klasa piąta była uzawodowiona, dodatkowo wprowadzono do
niej po 8 godzin nauk przyrodniczych i technicznych. Już w pierwszym roku jej
funkcjonowania mieszkańcy Częstochowy zwrócili się do Rady Stanu w Warszawie z prośbą o przekształcenie placówki na ogólną i wprowadzenie do klasy
piątej programu nauczania obowiązującego w gimnazjum.
Część nauczycieli i wyposażenie szkoły przeniesiono z Piotrkowa Trybunalskiego, gdzie od 1852 r. funkcjonowała Powiatowa Szkoła Realna przeniesiona
ze Szczebrzeszyna52.
Szkołę uruchomiono na koszt Skarbu Państwa, roczne wydatki określono na
5320 rubli. Etat szkolny przewidywał 10 nauczycieli oraz 1 gospodarza. Naturalnie nauczyciele nie byli – zgodnie z ówczesną praktyką – jednakowo opłacani. Personel pedagogiczny owych szkół składał się z dyrektora, nauczyciela religii rzymskokatolickiej, dwóch nauczycieli starszych, z których jeden był inspektorem, tj. zastępcą dyrektora, czterech nauczycieli tzw. młodszych, prowadzących lekcje języka niemieckiego, francuskiego, rysunków i kaligrafii oraz śpiewu. Rangi zawodowe nauczycieli miały bezpośredni wpływ na wynagrodzenia.
50
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Dyrektorem został dr Adam Bar z Augustowa, szlachcic, rzymski katolik, liczący 37 lat, matematyk po Uniwersytecie Moskiewskim. Roczne wynagrodzenie ustalono mu na 700 rubli. Wcześniej pracował w Instytucie Agronomicznym
w Marymoncie pod Warszawą (1849–1850), w Gimnazjum Realnym w Warszawie (1850–1862) z wynagrodzeniem 360 rubli rocznie, od 1858 r. – 600 rb,
i równolegle w Komitecie Egzaminacyjnym w Warszawie z wynagrodzeniem
380 rb rocznie. Był więc doświadczonym nauczycielem. Na swój wniosek po
odwołaniu z funkcji dyrektora w Częstochowie (1866–1868) powrócił do Gimnazjum Realnego w Warszawie (1868–1884), gdzie mieszkała jego rodzina53.
Tabela 5. Nauczyciele Szkoły Powiatowej i Progimnazjum w Częstochowie (1862–1870)
Lp.

Nazwisko i imię

Wiek

Nauczany przedmiot

Wykształcenie

Narodowość Lata pracy

1. Amman Alojzy, ks.

52

Akademia Duchowreligia rzymskokatolicka
na w Petersburgu

2. Aspis Bogumił

27

historia, geogr.

Uniwersytet Petersburski

3. Bar Adam, dyrektor

37

mat., fiz.,

Uniwersytet Moskiewski

Polak

1862–1866

4. Błażek Wacław

54

muzyka

średnie, Szkoła Muzyczna w Pradze

Polak

1862–1870

lekarz

Uniwersytet Wrocławski

Żyd

1866

język rosyjski

Uniwersytet Kijowski

Polak

1865–1867

religia rzymskokatolicka

Seminarium Duchowne

Polak

1869–1872

5.

Bursztyński Salomon

.

6.

Domański Aleksander

45

Niemiec

1866–1868

Niemiec

1862–1865

7. Gerber Piotr, ks.

.

8. Ginter Kazimierz

32

przyroda

Szkoła Główna
w Warszawie

Polak

1864

9. Głembocki Adrian

31

rysunki

Szkoła Sztuk Pięknych w Warszawie
(średnie)

Polak

1863–1870

10 Jasielewicz A.

27

przyroda i geogr.

Uniwersytet Moskiewski

Polak

1867

11. Jeleniew Iwan

58

język rosyjski

Seminarium Duchowne Prawosławne w Smoleńsku

Rosjanin

1862–1865

język ros., historia
i geogr. Rosji

Seminarium Duchowne Prawosławne w Czernichowie

Rosjanin

1866–1867

język rosyjski

Akademia Duchowna w Kijowie

Rosjanin

1866–

12. Jurkiewicz Aleksy

.

13. Kaczkowskij Teofil

31

53

A. Massalski, Nauczyciele szkół średnich rządowych męskich w Królestwie Polskim 1833–
1862, Warszawa 2007, s. 64.
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Tabela 5. Nauczyciele Szkoły Powiatowej i Progimnazjum… (cd.)
Lp.

Nazwisko i imię

Wiek

14.

Kontkiewicz Józef,
dyrektor

50

język polski

Uniwersytet Jagielloński

Polak

1862–1867

39

język polski

Gimnazjum w Radomiu,

Polak

1863–1867

16. Kriwicki Franciszek

.

matematyka

Uniwersytet Moskiewski

Polak

1867–1870

17. Kirchner Wincenty

49

matematyka

Uniwersytet Moskiewski

Polak

1866–1870

18. Leszczyński Józef

45

lekarz

Uniwersytet Moskiewski

Polak

1867–

.

język rosyjski

Uniwersytet Kijowski

Rosjanin

1870–

.

język rosyjski, geogr.
Rosji

Uniwersytet Kijowski

Rosjanin

1870–

Żyd

1867–1904

15. Kuliński Jan

19.

Lewickij Filimon,
dyrektor

20. Łuczyckij Josef

Nauczany przedmiot

Wykształcenie

Narodowość Lata pracy

21. Majersohn Mojżesz

30

religia mojżeszowa

Szkoła Rabinów
w Żytomierzu

Mikołajewski Iwan,
pop

47

religia prawosławna

Seminarium Duchowne Prawosławne w Orłowie

Rosjanin

1867–

23. Nowicki Bazyli, ks.

37

religia rzymskokatolicka

Akademia Duchowna w Warszawie

Polak

1862–1866

język rosyjski

Seminarium Duchowne Prawosławne w Czernichowie

Rosjanin

1867–

historia i geogr.

Uniwersytet Kijowski

Polak

1867–

język rosyjski

Uniwersytet Kijowski

Rosjanin

1867–1870

22.

24.

Puczanowski Aleksiej

25. Rutski Karol
26.

Stranin Piotr, dyrektor

.
37
.

27. Szmidt Karol

41

łacina

Uniwersytet Wrocławski

Polak

1862–1867

28. Wadner Józef

29

język niemiecki, łacina

Seminarium Duchowne w Gnieźnie
(nieukończone)

Polak

1866–

29. Wieczorek Ludwik

30

język łaciński, j. grecki

Uniwersytet Moskiewski

Polak

1867–

30. Winkler Leopold

30

j. polski, j. łaciński

Gimnazjum w Płocku

Polak

1862–1863

Polak

1865

Polak

1862–1870

Witte Karol, dyrek31.
tor

51

j. polski

Liceum Krzemienieckie

32. Zawodzińśki Antoni

55

matematyka

Uniwersytet Jagielloński

Źródło: APŁ, ŁDS, sygn. 53, 276, 227 passim; A. Massalski, Nauczyciele w Królestwie Polskim
1833–1862, Kielce 2007, passim.
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Inspektorem w szkole został Iwan Jeleniew, Rosjanin, nauczyciel języka rosyjskiego (lat 58) ze Smoleńska, absolwent Seminarium Duchownego Prawosławnego. Był synem prawosławnego popa, ożenił się z wdową po szlachcicu
wyznania rzymskokatolickiego, od 32 lat był nauczycielem. Wcześniej pracował
w szkołach w Łukowie, Warszawie, Szczebrzeszynie, Kielcach, Pułtusku i Siedlcach54. Wysokość pensji w Częstochowie ustalono mu na 550 rubli. Po 3 latach pracy zrezygnował on jednak z uwagi na zły stan zdrowia. Pamięć o nim
jako nauczycielu pozostała dobra.
Wszyscy pozostali byli Polakami. Religii rzymskokatolickiej uczył ks. Bazyli Nowicki, lat 37, mieszczanin z Pilicy, ukończył Gimnazjum w Pińczowie oraz
Akademię Duchowną w Warszawie. Otrzymał pensję w wysokości 360 rubli.
Łaciny uczył Karol Szmidt, Polak, lat 41, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, wywodził się z Lipna (Prusy). Jego roczne wynagrodzenie wynosiło 510
rubli. Antoni Zawodziński, lat 55, przybył z Prokocimia (obecnie dzielnica Krakowa), był matematykiem po Uniwersytecie Jagiellońskim, jego roczna pensja
wynosiła 510 rubli.
W grupie nauczycieli pomocniczych zaszeregowano Jana Kulińskiego (lat 39),
Polaka, rzymskiego katolika, mieszczanina pochodzącego ze Słomnik. Posiadał
on wykształcenie gimnazjalne, zdobyte w Radomiu, nauczał języka polskiego.
Jego wynagrodzenie wynosiło 450 rubli rocznie.
Kazimierz Ginter urodził się w Sierakowie, powiat Włocławek (lat 32), Polak wyznania rzymskokatolickiego, zatrudniony został w 1863 r., nauczał przyrody za wynagrodzenie 450 rubli. O jego pracy dyrektor zanotował: „ma bardzo
dobre wyniki”55. Historii i geografii nauczał Bogumił Aspis z Lublina, Niemiec
i ewangelik, syn urzędnika, kawaler, ukończył Uniwersytet Moskiewski, pobierał pensję w wysokości 450 rubli. Dyrektor A. Bar napisał o nim, iż „bardzo dobrze zachowuje się, osiąga dostateczne wyniki nauczania”56. Po trzech latach
B. Aspis prosił o zwolnienie z pracy i przeniesienie do gimnazjum, wcześniej
bowiem pracował w gimnazjach w Suwałkach i Radomiu.
Rysunku nauczał Adrian Głembocki (lat 31), urodzony w Pankach koło Częstochowy, pochodzenia szlacheckiego, rzymski katolik, ukończył Szkołę Sztuk
Pięknych w Warszawie, pobierał roczną pensję w wysokości 400 rubli. Wacław
Błażek (lat 54), rzymski katolik, absolwent Szkoły Muzycznej w Pradze czeskiej, zatrudniony na godzinach zleconych, uczył muzyki i śpiewu, otrzymywał
100 rubli wynagrodzenia. Gospodarzem szkoły był Adolf Bigelmejer z Warszawy z wynagrodzeniem 150 rubli rocznie57.

54
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Tamże, s. 190.
APŁ, ŁDS, sygn. 276, k. 91.
Tamże.
Tamże, k. 10 i nn.
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Pierwsze zmiany personalne w szkole nastąpiły w 1865 r. 3 marca odwołano
(na jego prośbę) dyrektora Adama Bara. Podobnie – z uwagi na zły stan zdrowia
– odszedł Iwan Jeleniew oraz Bogumił Aspis.
Nowym dyrektorem w kwietniu 1865 r. został Karol Witte (1814–1878),
wcześniej dyrektor gimnazjum w Łomży, odwołany tam ze stanowiska w 1863 r.
po wybuchu powstania styczniowego i po konflikcie z gen. Ganeckim, miejscowym naczelnikiem wojennym. Dyrektor Witte bronił uczniów przed biciem
i aresztowaniem gimnazjalistów przez wojsko carskie. Sam został aresztowany
na dziedzińcu gimnazjum na oczach uczniów i zesłany na katorgę do Woroneża58.
Karol Witte utrzymał się na stanowisku dyrektora jedynie przez kilka miesięcy, do 18 grudnia 1865 r. 7 grudnia 1865 r. w korespondencji urzędowej do
naczelnika Łódzkiej Dyrekcji Szkolnej Ernesta von Berga, Niemca, wcześniej
bibliotekarza Ogrodu Botanicznego w Petersburgu, napisał po polsku: „mam
honor przesłać w 3 egzemplarzach wykaz uczniów szkoły kierownictwu memu
powierzonej zapisanych na I półrocze 1865/66”59. 18 grudnia 1865 r. otrzymał
dymisję za prowadzenie korespondencji urzędowej w języku polskim, była to
akcja rugowania nauczycieli polskich pod pretekstem braku znajomości języka
rosyjskiego.
Na zwolnione miejsce przyjęto Józefa Kontkiewicza oraz Karola Rutskiego,
Polaka ze Święcian, guberni wileńskiej, do nauczania historii i geografii. Do nauki języka rosyjskiego sprowadzono Aleksandra Domańskiego, Polaka z Pińska,
mającego wykształcenie zdobyte w Uniwersytecie Kijowskim na wydziale prawa60.
Kolejne zmiany personalne nastąpiły już na początku 1866 r. 5 lutego zwolniono ks. Bazylego Nowickiego za odmowę nauczania religii rzymskokatolickiej
w języku rosyjskim. Na jego miejsce zatrudniono ks. Alojzego Ammana, Niemca, absolwenta Akademii Duchownej w Petersburgu, który zgodził się prowadzić ten przedmiot w języku rosyjskim.
Od 15 marca 1866 r. zatrudniono Wincentego Kirchnera (lat 49), Polaka,
rzymskiego katolika, absolwenta Uniwersytetu Moskiewskiego, z 25-letnim stażem nauczycielskim do prowadzenia lekcji matematyki. Otrzymał 510 rubli pensji61. Był on również ofiarą gen. Ganeckiego w Łomży. Z tamtejszego gimnazjum został zwolniony za odmowę udziału w „balu rosyjskim” w czasie trwania
powstania styczniowego.
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K. Poznański, Reforma szkolna w Królestwie Polskim w 1862 r., Wrocław – Warszawa – Kraków 1868, s. 249; 380 lat szkoły średniej ogólnokształcącej w Łomży 1614–1994, red. J. Dziarski, Warszawa 1994, s. 294; E Kula, Witte Karol, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku,
t. 7, Warszawa 2008, s. 157.
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Tabela 6. Pochodzenie społeczne uczniów
Lp.

Pochodzenie

1865

1866

1868

1.

szlacheckie

17

9

4

2.

urzędnicze

45

55

40

3.

oficerskie

4

2

—

4.

mieszczańskie

162

200

84

5.

chłopskie

2

5

15

6.

duchowne
Razem

—

—

2

230

271

148

1865

1866

1867

157

198

105

Źródło: APŁ, ŁDS, sygn. 276, k. 10; sygn. 53, k. 30, 156.
Tabela 7. Wyznanie uczniów
Lp.

Religia

1.

rzymskokatolicka

2.

prawosławna

3

2

5

3.

ewangelicka

2

2

1

4.

mojżeszowa
Razem

68

69

37

230

271

148

Źródło: APŁ, ŁDS, sygn. 276, k. 10, 156; sygn. 53, k. 30.

Z tabel wynika, iż uczniowie w znacznej części pochodzili z rodzin urzędniczych oraz bogatszych rodzin mieszczańskich. Malała liczba uczniów pochodzenia szlacheckiego – z 17 w 1865 r. do 4 w 1868 r. Liczba uczniów pochodzenia chłopskiego była nieznaczna, na początku było ich 2, z każdym rokiem zaś
wzrastała, by w trzy lata później osiągnąć liczbę 15 uczniów, co stanowiło 10%
ogółu. Znaczną grupę stanowili w 1865 r. uczniowie żydowscy – 68 osób, co
stanowiło prawie 30% ogółu. Liczba uczniów wyznania prawosławnego i ewangelickiego była minimalna i w poszczególnych latach wynosiła od 2 do 5 osób.
Liczba Polaków w szkole wskutek represji politycznych, między 1866 r.
a 1868 r., zmniejszyła się o 93 osoby (ze 198 do 105 uczniów), tj. o 46,4%. Drugą narodowością w takim samym stopniu represjonowaną przez carat byli Żydzi,
liczba uczniów pochodzenia żydowskiego zmniejszyła się o 32 osoby (z 69 do
37 uczniów), tj. o 46,3%.
Na wyniki nauczania miała wpływ bez wątpienia liczebność uczniów w klasie. Rok szkolny 1864/1865 rozpoczęło w klasie pierwszej 74 uczniów, 74 w drugiej, 42 w trzeciej, 45 w czwartej i 36 w piątej. W ciągu roku porzuciło szkołę
jedynie 7 uczniów, to jest 3 Żydów i 4 Polaków62.

62

Tamże, k. 156.
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W 1864 r. klasyfikacja uczniów była dobra; na 230 osób pozytywnie oceniono i promowano 226 uczniów. Bardzo dobre oceny końcowe otrzymało 27 uczniów, dobre 53, dostateczne 110. Nie otrzymało promocji 36 uczniów. Pod
względem zachowania wystawiono oceny: bardzo dobre dla 32 uczniów, dobre
plus dla 68, dobre dla 119, a dostateczne dla 763.
W roku 1865 wyniki nauczania były nadal dobre, w końcowej klasyfikacji
odnotowano promocję w wielkości 75,6%. Wśród promowanych było 18 uczniów wyróżniających, 44 bardzo dobrych, dobrych 117, a oceny niedostateczne
otrzymało 85 uczniów. Część z nich zdawała po wakacjach egzaminy poprawkowe. 15 uczniów wyróżniono nagrodami książkowymi, byli to: po klasie I –
Wiktor Bartnicki, Stanisław Stawnicki, Seweryn Jarzyński, po klasie II – Klemens Targowski, Roman Pogorzelski, Adam Lange, po klasie III – Stefan Biedrzycki i Tadeusz Zając, po klasie IV – Gustaw Levy, Stanisław Arndt, Pinkus
Wołek, po klasie V – Józef Borkowski, Józef Sikorski, Eustachy Targowski i Salomon Landau64.
Nagrodami były książki polskie: ks. Ignacego Hołowińskiego Pielgrzymka
do Ziemi Świętej, Urbańskiego Obrazy natury, Alfonsa Puchewicza Mechanika
ogólna, Rogalskiego Biblioteka klasyków polskich, Marhofa Rapsod rycerski
z podania, Aleksandra Zdanowicza Rys chronologiczno-historyczny państw nowożytnych, Węderskiego Słownik łacińsko-polski, Józefy Śmigielskiej i Aleksandry Borkowskiej z Chomętowskich Obrazki z życia świątobliwych i bogobojnych Polaków i Polek, J. Kochanowskiego W czarnolesie, J.U. Niemcewicza
Śpiewy historyczne, ks. S. Kozłowskiego Szkice historii polskiej, ks. Feliksa
Gondka, Wspomnienia z pielgrzymki do Ziemi Świętej65.
W 1866 r. nagrody za dobre wyniki w nauce i zachowaniu otrzymało 15 uczniów. Byli to z klasy I – Stanisław Białas, Cyprian Lang, Berek Gliwic, z klasy
II – Józefat Podsiadły, Wiktor Bartnicki, Stanisław Stawnicki, Stefan Styczeń,
Leon Świderski, z klasy III – Konstantyn Gdesz, Klemens Targowski, z klasy IV
– Jakub Świętochowski, Aron Herz, z klasy V – Piotr Gdesz, Aleksander Michalski i Stanisław Zawadzki66.
Tym razem nagrodami były książki: Wilhelma von Humboldta Obrazy natury, A. Puchewicza Mechanika, J. Kozłowskiego Historia starożytna, J. Hołowińskiego Pielgrzymka do Ziemi Świętej, Węderskiego Słownik polsko-łaciński,
A. Zdanowicza Historia powszechna, Rogalskiego Historia Polski, Hoffmanowej Jan Kochanowski, Teofila Lenartowicza Błogosławiona, J.U. Niemcewicza
Śpiewy historyczne, Dmochowskiego Opowiadania ojca, J. Kochanowskiego
Dzieła67.
63
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Wyniki klasyfikacji w 1866 r. wynosiły 63,2% pozytywnie ocenionych i były
gorsze o 12,4% niż w roku poprzednim. Pozytywnie sklasyfikowano wówczas
27 uczniów narodowości żydowskiej. Byli to: Abraham Bochenek, Salomon Heiler,
Berek Königsberg, Jakub Kopiński, Herszlik Lachman, Bernard Landau, Izydor Litauer, Michał Meisel, Salomon Neimann, Jakub Neimann, Abraham Reiner, Franek
Szwarcberg, Salomon Weinberg, w klasie II – Salomon Epstein, Izrael Flatau, Salomon Glater, Berek Gliwic, Jakub Goldman, Berek Poznański, Herszlik Szteincel,
Szymon Sztolcman, Samuel Szenwald, w klasie zaś III – Mosiek Sztencl, a w IV –
Abraham Galewski, Dawid Kohn, Leo Likiernik i Lipman Szpigiel68.
Sprawność nauczania w Szkole Powiatowej w Częstochowie w latach
1864/1867 przedstawia tabela 8.
Tabela 8. Sprawność nauczania w Szkole Powiatowej w Częstochowie w latach 1864/1965,
1865/1866, 1866/1867
Rok szkolny 1864/1865
Lp. Klasa

uczniów

uczniów

zapisanych

promowanych

Rok szkolny 1865/1866
%

uczniów

uczniów

zapisanych

promowanych

Rok szkolny 1866/1867
%

uczniów

uczniów

zapisanych promowanych

%

1.

I

71

48

67,6

70

41

58,5

43

26

60,4

2.

II

52

34

61,9

64

42

60,5

55

35

60,3

3.

II

45

40

88,8

40

27

67,5

53

23

40,3

4.

IV

28

24

85,7

43

20

46,5

35

16

40,5

5.

V

22

19

86,3

33

28

84,8

16

9

50,6

Ogółem

218

165

75,6

250

158

63,2

202

109

53,1

Źródło: APŁ, ŁDS, sygn. 276, k. 75, 210, 340.

Na wyniki klasyfikacji miały wpływ głównie dwa przedmioty: łacina i język
rosyjski. W klasie I odnotowano 16 końcowych ocen niedostatecznych, 15 z języka rosyjskiego i 1 z języka polskiego. W klasie II z języka rosyjskiego było
16 ocen niedostatecznych, z łaciny 13, a z języka polskiego 3. W klasie III było
30 ocen końcowych niedostatecznych, z łaciny – 9, a z języka polskiego – 6.
W klasie IV z języka rosyjskiego wystawiono 17 ocen niedostatecznych, z łaciny 8, z języka polskiego 5. W klasie zaś V było odpowiednio: z j. rosyjskiego
10, z algebry 3, z geometrii 3, z fizyki 2, z historii powszechnej 3, z historii Rosji i Polski 5, z geografii Rosji i Polski 769.
Ostry kurs rusyfikacyjny zaczął się od nominacji na rok szkolny 1866/1867
nowego nauczyciela języka rosyjskiego w osobie Teofila Kaczkowskiego, prof.
Wołyńskiego Seminarium Duchownego Prawosławnego. Dla podkreślenia jego
pozycji wyznaczono mu roczną pensję w wysokości 1200 rb, podczas gdy pozostali nauczyciele Polacy otrzymywali od 550 do 600 rb, a dyrektor Polak – 900 rb.
68
69

Tamże, k. 344.
Tamże.

342

Kazimierz RĘDZIŃSKI

Już w pierwszym roku jego pracy rodzice-Żydzi złożyli na niego skargę do
dyrektora ŁDS E. von Berga. 4 stycznia 1867 r. stwierdzili tam w języku polskim: „prześladowania tychże bez żadnego powodu ze strony Pana Teofila
Kaczkowskiego, nauczyciela języka rosyjskiego, które z każdym dniem się powiększają, tamują synom naszym dalszy postęp w naukach. Zmuszeni jesteśmy
wystąpić do Wysokiego Rządu i prosić o sprawiedliwość. Tenże Pan Kaczkowski prześladuje uczniów publicznie za to, że są Żydami, że dla nich nie jest szkoła
tylko szlachecka, nakłada na swój przedmiot podatek, albowiem nikomu nie chce
dać stopnia dostatecznego bez pobierania korepetycji i nawet dobrego sprawowania odmawia, w karczmie w Blachowni będąc pijanym popychał pana Levy”70.
Podpisali Izydor Keller, Ludwik Heftler, E. Likiernik i Baruch Majzkowski.
Dla dyrektora ŁDS Ernesta von Berga była to trudna sprawa. Z jednej strony, jako Niemiec nie mógł przejść do porządku dziennego nad alkoholizmem
nauczyciela i burdami wywoływanymi w karczmie. Z drugiej, nie mógł przyznać racji skarżącym się na zbyt wysokie wymagania co do nauki języka rosyjskiego, bo przecież po to nauczyciel został tu przysłany. Klasyfikacja w 1867 r.,
głównie w wyniku ocen z języka rosyjskiego, była bardzo zła. W klasie I promowano 60,4% uczniów, w klasie II – 60,3%, w klasie III – 40,3%, IV – 40,5%
i V – 50,6%. Średnio sprawność szkoły wynosiła 53,09%. Na przykład w klasie III
na 53 uczniów 30 otrzymało z języka rosyjskiego ocenę niedostateczną, z języka
polskiego – 6, z łaciny – 9, z arytmetyki – 6.
Władza szkolna zmusiła dyskretnie nauczyciela Kaczkowskiego do rezygnacji z pracy, pod pretekstem alkoholizmu, ale przed jego odejściem – dla zachowania twarzy – pozwoliła mu narzucić regulamin szkolny. 17 I 1867 r. Rada Pedagogiczna na jego wniosek ustaliła, iż uczniowie, którzy spóźnią się na lekcje
jeden raz, otrzymają surową naganę, 2 razy – za karę będą stać w kącie całą lekcję, 3 razy – klęczeć na kolanach. Jeżeli spóźnienie powtórzy się w kolejnym
miesiącu, za pierwszym razem – karcer na 2 godziny, za drugim razem – karcer
4 godziny w niedzielę po południu. Starsi uczniowie otrzymywali podobne kary,
przy czym regulamin przewidywał, iż jeżeli spóźnią się po raz czwarty, otrzymują obniżone zachowanie. Jednocześnie, za nieposłuszeństwo i upór przewidziano karę rózgi: za pierwszym razem – jedną rózgę, przy powtórzeniu się niewłaściwego zachowania – od trzech do pięciu rózeg.
Kary za brak wiedzy z języka rosyjskiego były znacznie surowsze. Już za
brak odrobionej lekcji po raz pierwszy – karcer 3 godziny, za następnym razem,
jako dla „upartego” ucznia, dodatkowo stosowano obniżenie zachowania71.
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Starania społeczeństwa Częstochowy o rozwój szkolnictwa...

343

Bibliotekę szkolną prowadził nauczyciel Karol Szmidt. Pod jego kierownictwem długo zachowała ona charakter polski. Przeniesiona z Piotrkowa Trybunalskiego w 1862 r., posiadała 228 tytułów w 289 tomach. W języku polskim
było 171 tytułów w 220 tomach, a w języku rosyjskim 57 tytułów w 69 tomach.
W zbiorach znajdowało się ponadto 86 map, 12 atlasów oraz 20 innych pomocy
dydaktycznych72.
W 1865 r. prenumerowano do biblioteki czasopisma: „Dziennik Warszawski”, „Dziennik Gubernialny”, „Przyjaciel Dzieci”, „Biblioteka Warszawska”,
a z książek zakupiono J. Bartosiewicza Historię literatury polskiej; A. Tyszyńskiego Rozbiory i krytyki; J. Rymarkiewicza Nauka pracy, czyli stylistyka; Tadeusza Czackiego Dzieła; Piotra Skargi Żywoty świętych starego i nowego zakonu,
Słownik geografii powszechnej; Dantego Boską komedię; Buckla Historia cywilizacji w Anglii; Karola Libelta Estetyka, czyli umnictwo piękne; Aleksandra
Fredry Komedie; Władysława Syrokomli Janek cmentarnik, Królewscy lutniści,
Poezje ostatniej godziny; Zaleskiego Poezje, Gawędy pedagogiczne73.
Już w 1866 r. pojawiły się tytuły rosyjskich książek dostosowanych do najnowszych wymogów władz. Zakupy do biblioteki w 1867 r. świadczą o dalszej
powolnej rusyfikacji zbiorów. Zaprenumerowano jeszcze czasopisma polskie,
takie jak: „Biblioteka Warszawska”, „Dziennik Warszawski”, „Przyjaciel Dzieci”, „Pamiętnik Naukowy”, „Rodzina”, „Gazeta Łódzka”, „Przegląd Tygodniowy”, „Tygodnik Ilustrowany”. Obowiązkowo znalazły się także czasopisma
„Ruskij Wiestnik”, „Russkoje Wiedomosti”, „Wiesti” oraz „Sowriemiennyj Listok”. Książki natomiast były zamówione już tylko w języku rosyjskim: Sołowjowa Ucziebnaja kniga russkoj isstorii oraz Istorija Rossiji i Gieohgraficzesko-staticzeskij słowar Rosijskoj Imperii, Busłajewa Istoriczeskaja gramatika
russkogo jazyka, Nowakowskiego Tri kursa russkoj gramatiki. Za całość zapłacono 260 rubli74.
Do zbioru pomocy szkolnych wprowadzono atlasy i mapy rosyjskie. Pomimo to władze carskie nie były zadowolone z postępujących zmian.
Do grupy czynników selekcjonujących uczniów w szkole należały również
opłaty za naukę. Czesne musiała regularnie opłacać zdecydowana większość
uczniów. Wysokość tej opłaty w czasach A. Wielopolskiego wynosiła 8 złp
rocznie, po upadku zaś powstania styczniowego Rosjanie podnieśli ją do 12 rubli i stale wzrastała. Biorąc pod uwagę koszty zakupu książek i podręczników,
zeszytów i munduru szkolnego, wydatki zbliżały się do kwoty 240 rubli rocznie.
Zwyczajowo 10% uczniów korzystało ze zwolnień z opłat czesnego. W 1864 r.
decyzją dyrektora szkoły zwolniono z czesnego 12 najbiedniejszych uczniów;
byli to z klasy II: Józef Hencel, Adam Socki, Aleksander Radłowski, z klasy III:
Aron Herz, Franciszek Muszyński, Władysław Balcewski, z klasy IV: Henryk
72
73
74

APŁ, ŁDS, k. 9.
Tamże, k. 146.
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Małatowski, Aleksander Michałowski, Edward Raszewski, z klasy V: Antoni
Kwiecień, Tomasz Skawiński i Adolf Strojecki75.
W 1865 r. z czesnego zwolnionych zostało 11 uczniów: Wiktor Bartnicki,
Walery Beńkowski, Konstanty Chołodowski, Józef Kamiński, Berek Oderfeld,
Władysław Balcerski, Aron Hertz, Franciszek Muszyński, Mikołaj Wojciechowski, Antoni Krzysztoforowicz i Aleksander Michajłowicz76.
Od 1866 r. decyzję w sprawie zwolnienia z czesnego podejmował naczelnik
ŁDS na wniosek dyrekcji szkoły. Na rok szkolny 1866/1867 zgłoszono 20 uczniów do zwolnienia z opłaty; byli to m.in. Stanisław Kuliński (syn nauczyciela
tej szkoły), Jan Janowski (syn wdowy, wyrobnicy), Kalikst Szyjnek (syn wdowy
mającej na utrzymaniu 4 dzieci), Jakub Świątkowski (syn emerytowanego konduktora kolejowego), Franciszek Muszyński (syn biednego mieszczanina) i Franciszek Szałowski (syn biednej wdowy)77.
Tabela 9. Tygodniowy plan lekcji w Szkole Powiatowej (1862–1867)
Lp.

Przedmiot

Klasa/liczba godzin
I

II

II

IV

V

Razem

1. religia

3

3

2

2

2

12

2. język polski

5

4

4

4

5

22

3. język rosyjski

4

3

3

3

4

17

4. język łaciński

4

5

4

4

4

21

5. język grecki

—

—

—

—

3

3

6. arytmetyka

4

3

—

—

—

7

7. matematyka

—

—

5

6

5

16

8. geometria

—

2

—

—

—

2

9. geografia

3

2

2

1

—

8

10. nauka o przyrodzie

—

1

—

1

1

3

11. przyroda

—

1

4

3

4

12

12. historia

—

2

3

5

5

15

13. rysunki

4

3

2

2

—

11

14. kaligrafia

4

3

2

—

—

9

31

32

31

31

33

158

Ogółem

Źródło: APŁ, ŁDS, sygn. 276, k. 77.

Proces rusyfikacji uległ znacznemu przyspieszeniu z chwilą przemianowania
szkoły powiatowej w progimnazjum. Nastąpiło to 1 października 1867 r. Wpro75
76
77

Tamże, k. 18.
Tamże, k. 133.
Tamże, k. 297.
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wadzenie nowego statutu placówki spowodowało, że prawnie wygasły umowy
o pracę z nauczycielami. Pozbawiono pracy kolejnych nauczycieli narodowości
polskiej. Wcześniej, w okresie powstania styczniowego, szkoły pozostawiono
we względnym spokoju, lepiej bowiem było zatrzymać młodzież w szkole i nie
prowokować jej do wzięcia udziału w powstaniu.

4. Progimnazjum
1 października 1867 r. trzy szkoły powiatowe – w Częstochowie, Pułtusku
i Sandomierzu – przemianowano na progimnazja klasyczne. Mieszane progimnazja męskie, podobnie jak i żeńskie, były szkołami, do których uczęszczała
młodzież różnych wyznań, a z tego tytułu wprowadzono do nich od początku język rosyjski jako wykładowy. Od 1869 r., wobec zaprowadzenia we wszystkich
szkołach rosyjskiego języka wykładowego, podział szkół według narodowości
został zniesiony.
W historii częstochowskiej oświaty nastał nowy okres, w którym polityka
szkolna carskiej Rosji stała się czynnikiem dominującym i w widoczny sposób
ciążącym.
W styczniu 1865 r. magistrat przejął budynek po zlikwidowanym, ukazem cara Aleksandra II z 27 X (8 XI) 1864 r., klasztorze żeńskim ss. mariawitek przy al.
NMP. 15 maja 1865 r. mieszkańcy Częstochowy skierowali prośbę do naczelnika
ŁDS o przekazanie budynku klasztornego na potrzeby gimnazjum. Pismo podpisało 20 osób, m.in. Leopold Mężnicki, Franciszek Mączyński, Wincenty Garłowski,
Jan Głowiński, Julian Siwalski, Jakub Seideman, Markus Kohn, Walenty Łętowski, Aleksander Fuchs, Jan Gryczyński, Burzyński, Aleksander Ferencowicz, Jan
Stasiakowski, Leon Wodziński, J. Zeigenblau, B. Kohn, Jan Drake78.
25 czerwca skierowano kolejną petycję w sprawie powołania gimnazjum;
stwierdzono w niej: „Tak więc obywatele miasta tutejszego łącznie z magistratem nie szczędzą ani kosztów, ani starań, aby przywieść do skutku postanowione
przez Rząd ustanowienia gimnazjum w naszym mieście”79.
W petycji uzasadniano dalej potrzebę pełnej szkoły średniej: „dzieci obywatelskie w liczbie kilkudziesięciu, ukończywszy z korzyścią klasę piątą, są w wielkim kłopocie o swój los przyszły – nie posiadając bowiem funduszów, nie mogą
kontynuować dalszych nauk jak w miejscu, a pozbawienie możliwości kształcenia się umysłowego, zmuszeni będą na innej drodze, to jest pracy fizycznej
w warsztatach szukać zapewnienia bytu na przyszłość”80.
78
79
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Tamże, k. 59.
Tamże, sygn. 272, k. 202.
Tamże. Dokument podpisali: Ferdynand von Lippe, Leon Wodziński, Brodniewicz, Zawadzki,
Jan Stasiakowski oraz Feigenblat. Był to komitet miejski ustanowiony w celu odrestaurowania
gmachu poklasztornego.
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1 października 1867 r. rozpoczęto naukę w progimnazjum 4-klasowym
z udziałem 148 uczniów. Wśród nich było 4 Rosjan, 1 Niemiec, 33 Żydów oraz
110 Polaków81. Liczba uczniów znacznie więc zmniejszyła się w stosunku do
poprzedniego roku; w Szkole Powiatowej uczyło się bowiem rok wcześniej
o 107 uczniów więcej. Dopiero rok szkolny 1872/1873 liczył 204 uczniów,
w poszczególnych klasach było: I – 72, II – 64, III – 40, IV – 2882.
Koszt funkcjonowania progimnazjum ustalono na 10 260 rubli rocznie, z tego dotacja skarbu państwa wynosiła 9900 rb, a gmina żydowska zobowiązana
był w każdym roku pokrywać pensję nauczyciela religii mojżeszowej w kwocie
300 rb83. Podobnie parafia prawosławna wpłacała 60 rb na nauczyciela religii tego wyznania.
Pierwszym dyrektorem mianowany został Piotr Stranin, Rosjanin, absolwent
filologii rosyjskiej Uniwersytetu Kijowskiego, mający stopień służbowy nadwornego radcy. Roczną pensję ustalono mu na 1400 rubli. Jednocześnie wymieniono połowę dotychczasowego grona nauczycielskiego. Ruch służbowy w znacznym stopniu był wynikiem dobierania przez władze bardziej lojalnych i usuwania sił nauczycielskich nieodpowiadających nowym wymaganiom politycznym.
Działo się to pod pretekstem dobra służby.
Oprócz dyrektora nowymi nauczycielami zostali: Aleksy Puczanowskij do
nauczania języka rosyjskiego, absolwent Czernichowskiego Prawosławnego
Seminarium Duchownego, nauczyciel o 18-letnim stażu, otrzymał roczną pensję
w wysokości 1275 rubli; nowym nauczycielem był również Franciszek Kriwicki,
Polak, matematyk, absolwent Uniwersytetu Moskiewskiego, uczący od 1845 r.,
a więc ze stażem 22 lat. Otrzymał 1000 rubli pensji rocznej. Do nauczania łaciny
i greki zatrudniono Ludwika Wieczorka, Polaka wyznania rzymskokatolickiego,
pochodzenia szlacheckiego, absolwenta Uniwersytetu Moskiewskiego, z pensją
1000 rubli rocznie. Do nauczania historii powszechnej zatrudniono uczącego
w szkole od 1851 r. K. Rutskiego, z wynagrodzeniem 875 rubli rocznie. Aleksander Jasielewicz (lat 27), absolwent Uniwersytetu Moskiewskiego, kawaler wyznania rzymskokatolickiego z guberni kowelskiej, przewidziany był do nauczania przyrody i geografii. Jego wynagrodzenie roczne ustalono na 800 rubli84.
Nie zatrudniono zaś Polaków: Aleksandra Domańskiego, Kazimierza Gintera, Józefa Kontkiewicza, Jana Kulińskiego oraz Rosjanina Aleksego Jurkiewicza.
Utrzymano natomiast Mojżesza Mejersona, nauczyciela religii mojżeszowej,
lat 30, absolwenta Szkoły Rabinów w Żytomierzu, zatrudnionego na początku
1867 r. w Szkole Powiatowej.

81
82
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Tamże, sygn. 53, k. 30.
Tamże, sygn. 272, k. 11 i nn.
Tamże, sygn. 53, k. 30.
Tamże.
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Żydzi częstochowscy 14 grudnia 1866 r. skierowali w języku polskim prośbę
do E. Berga naczelnika ŁDS o zatrudnienie nauczyciela religii mojżeszowej.
Podnosili, iż w szkole uczy się 80 uczniów żydowskich, a: „uczniowie ci pomimo wielkiego ich postępu w naukach świeckich pozbawieni są najważniejszej
i najpotrzebniejszej nauki”85.
Proszono o zatrudnienie Mojżesza Majmona z Łodzi, absolwenta Szkoły
Rabinów w Warszawie, uczącego się tam w latach 1829–1833. Rekomendację
załączył rabin Częstochowy Izaak Rabinowicz, stwierdzając po polsku: „znanego mi z głębokiej erudycji tak w języku hebrajskim i literaturze rabinicznej, jak
również wykładzie Biblii i nauce religii mojżeszowej, mogę sumiennie jako
zdolnego nauczyciela do powyższych wymienionych przedmiotów dla uczniów
mych współwyznawców w Zakładach naukowych rządowych polecić”86.
Drugie pismo polecające wystosował Abraham Buchner, emerytowany nauczyciel Szkoły Rabinów, a zamieszkały w Częstochowie. Stwierdził on, iż
M. Majmon: „posiada w wysokim stopniu język hebrajski i połączony z nim
wykład Biblii”87.
Władze carskie odrzuciły zaproponowaną osobę z racji braku znajomości
w dostatecznym stopniu języka rosyjskiego. Ponadto miały pogląd, iż kandydat
należy do ruchu asymilatorskiego w duchu polskim, był bowiem korespondentem gazet żydowskich „Jutrzenka” i „Izraelita”. A w polityce carskiej pożądany
był separatyzm ludności w Królestwie Kongresowym.
Zatrudniony Mojżesz Mejerson, syn Pinchasa i Chai, urodził się w 1838 r.
w Ostrowie w guberni wołyńskiej. Był jednym z czterech nauczycieli religii
mojżeszowej zatrudnionych w 1867 r. w szkolnictwie rządowym. Dwóch nauczycieli było absolwentami Szkoły Rabinów w Wilnie, a pozostali takiej samej
szkoły w Żytomierzu.
Mojżesz Mejerson pracował w Częstochowie do 1904 r. W 1870 r. ożenił się
z Zofią Brandys w Będzinie, miał 3 dzieci – syna Pawła (1871), córkę Bertę
(1873) oraz syna Ignacego (1874)88.
Treść nauczania uległa znacznemu przekształceniu; obok zwiększenia liczby
godzin języka rosyjskiego wprowadzono geografię i historię Rosji. Jednocześnie
władze zaleciły wprowadzenie nowych podręczników i wyrugowały książki
wprowadzone do szkół w latach reformy szkolnej A. Wielopolskiego.
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Tamże, sygn. 276, k. 241.
Tamże, sygn. 276, k. 243.
Tamże, k. 244.
E. Kula, Nauczyciele religii mojżeszowej w rządowych miejskich szkołach średnich Królestwa
Polskiego w drugiej połowie XIX wieku, [w:] Wśród „swoich” i „obcych”. Rola edukacji
w społeczeństwach wielokulturowych Europy Środkowej (XVIII–XX wieku), red. S. Walasek,
Kraków 2006, s. 220.

348

Kazimierz RĘDZIŃSKI

Tabela 10. Tygodniowy plan lekcji w Progimnazjum (1867/1868)
Lp.

Przedmiot

Klasa/godziny
IV

Razem

I

II

III

1. religia

2

2

2

2

8

2. język rosyjski

3

4

4

4

15

3. język polski

4

4

4

3

15

4. język niemiecki

2

3

3

3

11

5. język łaciński

3

4

4

4

15

6. język grecki

—

—

1

2

3

7. matematyka

4

4

4

4

16

8. historia Rosji

—

—

—

2

2

9. geografia Rosji

—

—

—

2

2

10. historia powszechna

—

—

2

2

4

11. geografia powszechna

—

—

3

2

5

12. kaligrafia

4

4

—

—

8

13. rysunki

—

—

3

2

5

14. przyroda

2

2

2

2

8

24

27

32

34

117

Ogółem

Źródło: APŁ, ŁDS, sygn. 276, k. 377.

W stosunku do analogicznych klas I–IV w Szkole Powiatowej tymczasowo
zwiększono liczbę godzin z języka rosyjskiego o 2 tygodniowo – do 15, zmniejszono zaś o 2 godziny lekcje języka polskiego. Wprowadzono jako odrębne
przedmioty historię Rosji i geografię Rosji, w wymiarze po 2 godziny tygodniowo w klasie IV. O 2 godziny tygodniowo zmniejszono lekcje religii i łaciny,
zlikwidowano geometrię, o jedną godzinę kaligrafię, o 6 godzin rysunki, o 2 godziny przyrodę. W stosunku do tygodniowej liczby 125 godzin w szkole powiatowej, w progimnazjum liczba godzin zmniejszyła się o 8 godzin, do 117.
Od roku szkolnego 1869/1870 język rosyjski stał się wykładowym, język
polski sprowadzono do grupy przedmiotów nadobowiązkowych i nauczano w wymiarze 2 godzin tygodniowo w każdej klasie. Proces rusyfikacji uległ w ten sposób znacznemu przyspieszeniu. Wprowadzenie nowego statusu placówki spowodowało istotne zmiany nie tylko wśród grona nauczycielskiego, lecz również
w samej atmosferze pracy szkoły.
W miarę trwania nauki szkolnej liczba uczniów w wyższych klasach progimnazjum stopniowo się zmniejszała. Pokonanie barier egzaminacyjnych
utrudniały młodzieży specyficzne zasady oceniania postępów w nauce. Przedmioty programu nauczania dzielono na mniej i bardziej ważne. Uczniów dzielono sztucznie na 3 grupy. W najlepszej grupie należało uzyskać z głównych
przedmiotów, do których zaliczono język rosyjski i języki klasyczne oraz mate-
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matykę, średnią ocen minimum 4,5, a z pozostałych przedmiotów ocenę bardzo
dobrą. Do drugiej grupy zaliczono tych, którzy z głównych przedmiotów uzyskali średnią 3,5, a z pozostałych ocenę średnią dobrą. Wszystkich zaś pozostałych zaliczono do trzeciej grupy, z której tylko nieliczni byli promowani.
W tych warunkach nie promowano uczniów mających bardzo dobre zachowanie oraz zaliczone wszystkie przedmioty pozytywnie, ale na ocenę dostateczną. Sprawność nauczania progimnazjum była więc niska, oscylowała w granicach powyżej 50%, co jednak było podobne do wyników innych progimnazjów i gimnazjów w Królestwie Kongresowym. W Lublinie w gimnazjum rządowym sprawność w latach 1874–1899 wynosiła 57–61%89.
W 1871 r. usunięty został ze szkoły Julian Zaborzycki, uczeń klasy I mający
wszystkie oceny dostateczne i bardzo dobrą ocenę z zachowania90. W tym samym roku usunięto ze szkoły innych uczniów z jedną oceną niedostateczną (bez
stosowania egzaminu poprawkowego) i bardzo dobre oceny z zachowania. Byli
to z klasy III: Leon Topolnicki, Jan Walner, Franciszek Karkowski i Witold
Maszke – uczniowie ci otrzymali ocenę niedostateczną z języka rosyjskiego,
oraz Lew Likiernik – z języka greckiego. Z powodu jednej oceny niedostatecznej z języka rosyjskiego usunięto Jana Gaca i Emiliana Filipowicza z klasy IV.
Z powodu 2 ocen niedostatecznych z języka rosyjskiego i łacińskiego usunięto
Piotra Sikorskiego z klasy III91.
W latach nasilonej rusyfikacji stawiano uczniom stosunkowo wysokie wymagania formalne. Egzekwowano je bezwzględnie, co sprawiło, że znaczna
część musiała pozostać na drugi rok w tej samej klasie lub opuścić szkołę. Egzaminy odgrywały więc rolę polityczną, były surowym instrumentem realizacji
prawa zaborcy. Jednocześnie wprowadzano częste zmiany organizacyjne i programowe, które służyły stopniowemu pogłębianiu procesu rusyfikacji młodzieży
w Królestwie Polskim.
Wymienione poczynania władz carskich spowodowały poddanie szkolnictwa średniego oddziaływaniu ogólnorosyjskiej ustawy o gimnazjach i progimnazjach. Zasada ta zaczęła obowiązywać od 1872 r., w ten sposób autonomia
szkolnictwa, wprowadzona przed 10 laty, uległa całkowitej likwidacji.
W procesie rusyfikacji głównym zadaniem stało się pomniejszanie, a z czasem całkowita negacja wartości kultury polskiej, języka i obyczaju, a także roli
Polski w historii Europy.

89
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R. Kucha, Szkolnictwo Lublina w latach 1864–1915. Zarys dziejów, Lublin 1995, s. 129.
APŁ, ŁDS, sygn. 276, k. 343.
Tamże, k. 344.
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Summary
The efforts of the society of Czestochowa for development of education
in the XIX century (for 1867 years)
Founding schools in the Polish lands under the rule of Tsarist Russia (1895–
1912) was restricted. The first secondary school in Czestochowa was established
in 1862 during a temporary period of political thaw. This period occurred during
the administration of Alexander Wielopolski – Pole who held the position of the
governor during the reign of Tsar Alexander II. Defeat of the Poles in the January Insurrection (1863/1864) caused an increased Russians’ repressions. In 1986,
the tsarist’s authorities liquidated the Polish secondary school. At this place, they
were created Russian ‘pro-gymnasium’ in which the directors and the majority
of teachers were Russians. As the language of instruction was introduced Russian and even Religion Education was taught in this language.

PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
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2011, z. XX

Adam WINIARZ

Wychowanie fizyczne i sport
w życiu Polonii mandżurskiej
Polacy w Mandżurii, chociaż nie tak liczni jak w Stanach Zjednoczonych
czy w Brazylii, tworzyli w pierwszej połowie XX wieku zwartą i prężną społeczność polonijną. Jej początki są ściśle związane z podjęciem przez Rosję budowy Kolei Wschodniochińskiej przebiegającej przez północną Mandżurię na
mocy zawartego w 1896 r. traktatu z Chinami1. W ślad za decyzją o rozpoczęciu
prac budowlanych wysłana została ekspedycja pod kierownictwem inż. Adama
Szydłowskiego w celu przeprowadzenia badań terenowych, który – poszukując
miejsca dla ulokowania biur Dyrekcji Budowy Kolei – wybrał faktycznie miejsce pod przyszłe miasto Harbin2. W miarę rozwijania się frontu robót budowlanych przybywało do Mandżurii coraz więcej polskich inżynierów, techników,
lekarzy, urzędników, kolejarzy i wykwalifikowanych robotników. Ogółem Polacy stanowili około 30% całej kadry inżynieryjno-technicznej i administracyjnej
zatrudnionej przy budowie Kolei Wschodniochińskiej, co zaniepokoiło cara Mikołaja II. Kiedy 1 lipca 1903 r. oddawano Kolej do eksploatacji, społeczność
polska w Mandżurii liczyła już około 7 tys. osób. Większość z nich związała się
na stałe z Koleją i osiadła w różnych miastach oraz miejscowościach położonych
wzdłuż głównej linii kolejowej oraz jej południowego odgałęzienia, tworząc
w nich mniejsze lub większe kolonie polskie. Największa z nich powstała w Harbinie, który jako centrum administracyjne Kolei Wschodniochińskiej rozwijał
się najszybciej. Obok Chińczyków mieszkali w nim Rosjanie, Koreańczycy,
Ukraińcy, Gruzini, Ormianie, Tatarzy, Anglicy, Niemcy, Francuzi, Żydzi oraz
nieliczni obywatele USA. Stosunki Polaków z innymi nacjami, w tym zwłaszcza
1

2

M.A. Petruszewa, G.A. Suchaczewa, Ekonomiczeskoje razwitie Mandżurii (wtoraja połowina
XIX – pierwaja triet XX w.), Moskwa 1985, s. 210.
[K. Grochowski], Polacy na Dalekim Wschodzie, Harbin 1928, s. 12.
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z Chińczykami, układały się dobrze. W Harbinie Polacy odgrywali ważną rolę,
zajmując szereg eksponowanych stanowisk w Dyrekcji Kolei Wschodniochińskiej, administracji cywilnej, bankowości i sądownictwie. Funkcję wiceburmistrza Harbina pełnił Eugeniusz Dynowski, a w Radzie Miejskiej zasiadali wyłącznie Polacy i Niemcy. Dyrektorem oddziału Banku Rosyjsko-Chińskiego
w Harbinie był Stanisław Gabryel, głównym księgowym Ludwik Ostrowski, zaś
wiceprezesem sądu Zachorowski3.
Zamożna i mająca wysoki odsetek osób z wyższym wykształceniem Polonia
mandżurska zaczęła szybko przejawiać aktywność na wielu polach, w tym także
w dziedzinie wychowania fizycznego i sportu. Już na początku roku 1917 powołany został „oddział gimnastyczno-sportowy” pod auspicjami Stowarzyszenia
Kulturalno-Oświatowego „Gospoda Polska”. Fundusze na zakup przyrządów
gimnastycznych pochodziły ze sprzedaży biletów na przedstawienie przygotowane przez polską młodzież. Ćwiczenia gimnastyczne rozpoczęły się 1 marca
1917 r. w sali „Gospody Polskiej”. Od maja tego roku zaczęto także organizować wycieczki poza Harbin, wspólne zabawy i przedstawienia o patriotycznym
charakterze4. Na początku września Feliks Anioł, miejscowy działacz polonijny,
przekształcił „oddział gimnastyczno-sportowy” w gniazdo Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”5. Wprowadzone zostały nowoczesne na owe czasy formy
i treści działalności, co spowodowało napływ nowych członków. Oprócz realizowania szeroko rozbudowanego programu ćwiczeń gimnastycznych prowadzona była praca wychowawcza uwzględniająca miejscowe warunki. Zawody sportowe, pokazy gimnastyczne czy okolicznościowe akademie przekształcały się
nierzadko w autentyczne manifestacje polskości. Kierownictwo gniazda informowało na łamach miejscowej prasy polskiej o odbywających się ćwiczeniach
gimnastycznych w poniedziałki i czwartki w lokalu „Gospody Polskiej”, chcąc
tym samym zachęcić całą polską młodzież do brania w nich udziału6.
Rozwijający się w Mandżurii polonijny ruch wychowania fizycznego i sportu załamał się gwałtownie w latach 1920–1921. Przyczyną była repatriacja oraz
liczne wyjazdy indywidualne do Polski, Australii i Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej (USA). Do Polski wyjechał także organizator „Sokoła” F. Anioł
z rodziną, co doprowadziło do likwidacji harbińskiego gniazda. Troską pozostałych na miejscu nielicznych działaczy polonijnych było stworzenie dla młodzieży polskiej warunków do realizowania zainteresowań sportowych, aby nie szukała ona możliwości zaspokojenia tych potrzeb w klubach i drużynach rosyjskich, co potencjalnie groziłoby jej wynarodowieniem. W związku z tym powo3

4

5
6

Tamże, s. 55; „Biuletyn Polskiej Izby Handlowej w Harbinie” 1932, nr 5, s. 3; „Listy Harbińskie” 1932, nr 5, s. 2.
Książnica Pomorska w Szczecinie, Zbiór Czajewskiego, List J. Zaleskiego do J. Czajewskiego
z 14 grudnia 1985 r.
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łany w 1921 r. Związek Młodzieży Polskiej (ZMP) w Harbinie utworzył sekcję
sportową. Niestety, nie spełniła ona pokładanych nadziei. W rezultacie, aż do
początku lat trzydziestych, wychowanie fizyczne odbywało się w dwóch reaktywowanych drużynach harcerskich (męskiej i żeńskiej) oraz w Gimnazjum Polskim im. H. Sienkiewicza w Harbinie. Realizowany program był jednostronny,
bowiem obejmował wyłącznie ćwiczenia gimnastyczne7. Z tym stanem rzeczy
nie chciała pogodzić się zarówno dyrekcja i nauczyciele gimnazjum, Konsulat
Rzeczypospolitej (RP) w Harbinie, jak i „Gospoda Polska”. Przede wszystkim
wskazywano na potrzebę wyjścia poza program ćwiczeń gimnastycznych. Zaczęto więc organizować wycieczki oraz mecze piłki siatkowej8. Na realizację
tych przedsięwzięć potrzebne były jednak środki finansowe, o które było coraz
trudniej. Położenie materialne społeczności polonijnej uległo bowiem pogorszeniu po zawarciu 20 września 1924 r. układu w Mukdenie między Związkiem
Radzieckim i rządem trzech Autonomicznych Wschodnich Prowincji Republiki
Chińskiej. Zgodnie z nim pracownikami Kolei Wschodniochińskiej mogli być
tylko obywatele obu stron. Polacy, którzy nie przyjęli obywatelstwa radzieckiego lub chińskiego, zostali zwolnieni z pracy 1 czerwca 1925 r. W rezultacie na
początku sierpnia tego roku ponad 400 osób wyjechało koleją do Polski9.
Pozostała w Mandżurii około 2,5-tysięczna społeczność polonijna w Mandżurii nie zaniechała starań o przebudowę programową wychowania fizycznego.
Na wiosnę 1928 r. powołane zostało przy Gimnazjum Polskim im. H. Sienkiewicza Koło Sportowe „Sokół”. Jego członkowie przez całe lato uprawiali lekkoatletykę i grali w siatkówkę. W ślad za tym zostały utworzone drużyny piłki
nożnej i koszykowej10. Wobec braku organizacji sportowej zrzeszającej młodzież pozaszkolną, Koło stało się oficjalną reprezentacją polskiego sportu na terenie Mandżurii, przyjmując oficjalną nazwę Polskie Koło Sportowe „Sokół”
(PKS „Sokół”). W pozaszkolnym zaś ruchu sportowym uczestniczyło kilkunastu
Polaków, ale w klubach rosyjskiej emigracji lub w klubach międzynarodowych.
Przykładem może być chociażby Yacht Klub w Harbinie z siedzibą na przystani
nad rzeką Sungari, do którego należeli między innymi Chińczycy i Rosjanie.
W lecie 1928 r. ćwiczyły w jego barwach dwie polskie czwórki, które wzięły
udział w wyścigach wioślarskich i z racji odniesionych sukcesów uważane były
za jedne z najlepszych11.
Pod koniec lat dwudziestych sytuacja polityczna w Mandżurii stawała się
coraz bardziej napięta. W związku z tym władze chińskie zawiesiły przejściowo

7
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9
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Archiwum Akt Nowych (dalej: AAN), Związek Harcerstwa Polskiego (dalej: ZHP), sygn. 641, k. 2.
„Na Tropie” 1935, nr 17, s. 195.
Biblioteka Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, rkps 4600, t. 4, k. 16. List K. Symonolewicza
do prof. W. Kotwicza z 15 sierpnia 1925 r.
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działalność wszystkich organizacji, w tym także PKS „Sokół”12. Po cofnięciu
przez władze tego zakazu w lutym 1929 r. PKS rozpoczął energiczną działalność. Odbywały się regularne treningi lekkoatletyczne, piłki siatkowej i koszykówki oraz organizowane były zawody z drużynami sportowymi innych narodowości. Polacy odnieśli między innymi zwycięstwo w mityngu lekkoatletycznym nad zespołem ormiańskim „Orzeł”. W porze zimowej zarząd PKS zorganizował treningi zapaśnicze, cieszące się dużą popularnością. Odbywały się one
w dwóch grupach wiekowych – starszej i młodszej. Podobnie dużym zainteresowaniem cieszyły się treningi sekcji boksu i ping-ponga. Przeszkodą w rozwijaniu innych dyscyplin sportowych był brak środków finansowych, uniemożliwiający zakup przyrządów oraz zatrudnienie wykwalifikowanych instruktorów.
W pierwszym zakresie (pomoc finansowa) wspierał PKS w miarę swoich możliwości Konsulat RP w Harbinie. W drugim natomiast (brak instruktorów) inicjatywa zrodziła się w Warszawie. Korzystając z faktu pobytu w stolicy w 1930 r. nauczyciela harbińskiego gimnazjum Leona Wleciała, Towarzystwo Polsko-Chińskie wspólnie z Państwowym Urzędem Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego podjęły decyzję o skierowaniu go na kurs przeszkolenia dla
instruktorów wychowania fizycznego w Wolsztynie13. Po powrocie do Harbina
podjął on działania na rzecz podniesienia na wyższy poziom wychowania fizycznego polskiej młodzieży i jej usportowienia. Na pierwszy sukces nie trzeba
było długo czekać. W odbywającym się w lecie 1931 r. turnieju siatkówki
o mistrzostwo Harbina drużyna PKS „Sokół” wywalczyła II miejsce. Dalsze sukcesy przyszło polonijnym sportowcom zdobywać już w zupełnie innym państwie.
W dniu 19 września 1931 r. Japonia dokonała bowiem agresji na Chiny i po
szybkim pokonaniu jej słabo wyszkolonej i wyposażonej armii zajęła całą Mandżurię. Polacy nie ucierpieli w czasie działań wojennych dzięki staraniom konsula RP Jamesa Douglasa. W marcu 1932 r. Japończycy proklamowali państwo
Mandżu-kuo z ostatnim cesarzem Chin P’u-i na czele. Dwa lata później został
on obwołany cesarzem Kang Teh, a Mandżu-kuo przekształcone w cesarstwo
Mandżu-ti-kuo. Polska, kierując się troską o tamtejszą społeczność polonijną,
uznała ten stan rzeczy jako jedno z pierwszych państw. Przemiany polityczne
i gospodarcze oraz ogólnoświatowy kryzys ekonomiczny spowodowały, że społeczności tej przyszło egzystować w niełatwych warunkach ekonomicznych. Japończycy zawłaszczyli wielkie koncesje leśne Władysława Kowalskiego, podobnie jak należące do inż. Kazimierza Grochowskiego rozległe tereny we
wschodniej części Wielkiego Chinganu14.
Niełatwe warunki życia nie zniechęciły jednak Polonii mandżurskiej do starań o utrzymanie odpowiedniego poziomu wychowania fizycznego młodego pokolenia i rozwijanie działalności sportowej. Działania te traktowano jako inte12
13
14
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gralną część wychowania patriotycznego realizowanego w dwóch polskich szkołach powszechnych (im. św. Wincentego á Paulo i im. Wacława Łazowskiego)
oraz w gimnazjum. Natychmiast więc po zakończeniu działań wojennych i proklamowaniu Mandżu-kuo wznowiona została działalność PKS „Sokół”. Największą aktywność spośród drużyn „Sokoła” przejawiała I drużyna koszykówki.
W dniu 23 kwietnia 1932 r. rozegrała ona mecz na boisku Gimnazjum Polskiego
im. H. Sienkiewicza w Harbinie z II drużyną rosyjską YMCA (Związek Młodzieży Chrześcijańskiej). Po zaciętych zmaganiach zwyciężyli Rosjanie 17:1415.
Trzy tygodnie później (13 maja) drużyna koszykówki „Sokoła” zwyciężyła na
neutralnym boisku w Modiagou (dzielnica Harbina) drużynę chińskiej Szkoły
Elektrotechnicznej 27:19. Chińczycy byli zaskoczeni tym wynikiem i zażądali
ponownego spotkania. W rewanżowym meczu, rozegranym dwa dni później
(15 maja) na boisku Szkoły Elektrotechnicznej, Polacy ponownie ich pokonali
38:21. Następnego dnia drużyna polska spotkała się z I drużyną rosyjską YMCA,
najlepszą w Harbinie16. Po zaciętej walce Rosjanie zwyciężyli 36:2717. W dniu
21 maja 1932 r. Polacy spotkali się w nieoficjalnym meczu ponownie z I rosyjską drużyną YMCA. Tym razem Rosjanie przegrali 16:14, mimo że mecz był
rozegrany na stadionie YMCA i sędziował przedstawiciel tej organizacji18.
W czerwcu (26) na tym samym stadionie Polacy spotkali się z II drużyną rosyjską YMCA. Jednak wskutek nieporozumień w kwestii uznania zdobytych punktów polska drużyna opuściła boisko przed zakończeniem meczu19.
Działalność PKS „Sokół” budziła dumę młodego pokolenia, kształtując jego
postawę patriotyczną. W środowisku działaczy polonijnych zdawano sobie jednak sprawę z tego, że osiąganie coraz wyższych wyników w międzynarodowej
rywalizacji sportowej wymaga podniesienia poziomu szkolenia zawodników.
Wspomniany L. Wleciał nie posiadał formalnych kwalifikacji zawodowych trenera, a nadto był zajęty dydaktyką w polskim gimnazjum i sprawowaniem opieki nad harcerstwem. W gronie działaczy polonijnych zapadła więc decyzja
o wysłaniu w 1932 r. sportowca Waldemara Kuczyńskiego na studia do Centralnego Instytutu Wychowania Fizycznego w Warszawie20.
Równocześnie w celu spopularyzowania wśród społeczności polonijnej idei
tężyzny i sprawności fizycznej PKS „Sokół” zaczął organizować cyklicznie wieczory sportowe w sali Gimnazjum Polskiego im. H. Sienkiewicza w Harbinie.
Program jednego z takich wieczorów, urządzonego 18 kwietnia 1933 r., obej-
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mował pokaz piramidy zbiorowej oraz ćwiczenia gimnastyczne w wykonaniu
dwóch członków sekcji lekkoatletycznej21.
Rozwój form działalności PKS „Sokół” i odnoszone sukcesy sportowe zrodziły pomysł zmiany jego nazwy. Pewien wpływ na to miała także wiadomość
o mających się odbyć w 1934 r. I Igrzyskach Sportowych Polaków z Zagranicy
w Warszawie. Po wielu dyskusjach postanowiono wprowadzić zaplanowane
zmiany 19 marca 1934 r. podczas akademii z okazji imienin marszałka J. Piłsudskiego. Rozpoczęła się ona mszą świętą, po której odśpiewano hymn Jeszcze
Polska nie zginęła. Następnie odczytano uchwałę w sprawie zmiany nazwy Polskie Koło Sportowe „Sokół” na Polski Związek Sportowy (PZS) i odbyło się poświęcenie jego sztandaru. Akademia zakończyła się odśpiewaniem legionowej
pieśni My Pierwsza Brygada22. PZS stał się centralną organizacją sportową Polonii mandżurskiej. Jego Zarząd podjął uchwałę o przyjmowaniu w szeregi
Związku także młodzieży żeńskiej23.
Na początku grudnia 1934 r. powrócił do Harbina W. Kuczyński po dwóch
latach studiów w Centralnym Instytucie Wychowania Fizycznego. Powierzono
mu zadanie kierowania wychowaniem fizycznym młodzieży szkolnej (gimnazjalnej) i pozaszkolnej24. Częściowo pod jego wpływem jedną z form realizacji
tego wychowania stało się organizowanie letnich obozów dla uczniów polskich
szkół, a także harcerzy. W czasie ich trwania kładziony był nacisk na wychowanie fizyczne i kształtowanie dyscypliny25.
Podjęcie przez W. Kuczyńskiego działań na rzecz podnoszenia poziomu wychowania fizycznego i sportu Polonii mandżurskiej zbiegło się w czasie ze
sprzedażą przez Związek Radziecki Kolei Wschodniochińskiej cesarstwu Mandżu-ti-kuo, a właściwie stojącej za nim Japonii. W związku z tym wielu Polaków straciło pracę i w 1935 r. wyjechało do ojczyzny. Społeczność polonijna
w Mandżu-ti-kuo skurczyła się do około 1250 osób. Większość z nich (około
1000) mieszkała w Harbinie, pozostali zaś w Ańda, Aszyche, Bu-he-du, Cicikarze, Działańtuniu, Hajlarze, Irek-te, Imiańpo, Mandżurii, Mukdenie i Mulinie26.
Mimo zmniejszenia się stanu liczebnego i obniżenia poziomu życia społeczność polonijna w Mandżu-ti-kuo starała się wspierać wszelkie poczynania w zakresie wychowania fizycznego młodego pokolenia. Przede wszystkim nadal planowo i z właściwą sobie energią zadania wychowania fizycznego, zwłaszcza
młodzieży szkolnej, realizował W. Kuczyński. Konsekwentnie dążył do podniesienia poziomu ogólnej sprawności fizycznej młodzieży, a następnie jej usportowienia. W związku z tym organizował kursy i obozy sportowe, rozgrywki
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w piłkę siatkową i koszykową oraz propagował zdobywanie Państwowej Odznaki Sportowej. On też przeprowadzał próby sprawności fizycznej wymagane
do uzyskania określonej klasy odznaki (brązowej, srebrnej, złotej)27.
Rosnąca od początku lat trzydziestych aktywność sportowa Polaków została
zauważona przez zróżnicowaną pod względem pochodzenia narodowego społeczność Harbina. Wyrazem uznania dla ich osiągnięć sportowych był wybór
w 1935 r. Polaka Stanisława Nernheima na stanowisko prezesa Międzynarodowego Klubu Łyżwiarsko-Tenisowego w Harbinie, funkcjonującego od 1909 r.
i cieszącego się społecznym prestiżem. W skład zarządu klubu weszli Anglicy,
Francuzi, Niemcy, Amerykanie i Mandżu-ti-kowcy28.
W drugiej połowie lat trzydziestych, mimo skromnego zaplecza finansowego, działalność sportowa Polaków w Mandżu-ti-kuo weszła w nowy etap, rokujący jak najlepsze nadzieje na przyszłość. Zwiększyła się bowiem liczba uprawianych przez młodzież dyscyplin sportowych oraz odniesiono kilka spektakularnych sukcesów. Osiągnęły je nie tylko drużyny o dłuższym stażu działalności,
jak chociażby drużyna koszykarzy, która w 1936 r. zdobyła mistrzostwo cesarstwa Mandżu-ti-kuo, ale także te nowo powstałe. Na początku tego roku sekcja
sportowa ZMP, mimo trudności finansowych, zdołała kupić jacht, któremu nadała
imię „Hel”. Kapitanem jachtu został doświadczony żeglarz Marek Zawadzki. Pod
jego kierunkiem załoga rozpoczęła na wiosnę rejsy szkoleniowe po rzece Sungari.
Zaangażowanie członków załogi oraz właściwe szkolenie sprawiło, że jesienią
1936 r. polski jacht zajął w międzynarodowych regatach na Sungari I miejsce29.
Odniesiony sukces spowodował wzrost zainteresowania żeglarstwem wśród
młodzieży polonijnej. W 1937 r. skompletowano więc dwie nowe załogi, które
natychmiast rozpoczęły szkolenie. W jego ramach załogi odbyły kilka rejsów
poza Harbin, co nie było łatwe, ponieważ Sungari była rzeką trudną i niewybaczającą błędów. Jedna z tych załóg wzięła udział w jesiennych regatach na Sungari i zajęła II miejsce30.
27

28

29
30

„Daleki Wschód” 1935, nr 3, s. 13. Państwowa Odznaka Sportowa – POS (zwana też powszechną odznaką sportową) związana jest ściśle z powstaniem Centralnego Instytutu Wychowania Fizycznego (CIWF) w Warszawie, który rozpoczął działalność w roku szkolnym
1928/1929. Odznaka POS była III-klasowa, przy czym każda klasa miała 4 stopnie. Klasa I –
brązowa, Klasa II – srebrna, Klasa III – złota. Kandydatowi ubiegającemu się o odznakę po raz
pierwszy przyznawano odznakę brązową I stopnia. O kolejną klasę POS należało ubiegać się
przed upływem okresu 2-letniego. Odznaka miała formę stylizowanego orła z białej emalii
o rozpiętości skrzydeł 2 cm. Jego dolna część spoczywała na tarczy, różnej dla każdej klasy odznaki. Mogła być ona wykonana odpowiednio z brązu, srebra lub złota. Na tarczy widniały
czerwone, emaliowane litery P.O.S.
„Polacy Zagranicą” 1935, nr 10, s. 27. Nernheim cieszył się uznaniem w środowisku Polonii
harbińskiej, która wybrała go w 1934 r. delegatem na II Zjazd Polaków z Zagranicy w Warszawie.
„Polacy Zagranicą” 1937, nr 6, s. 22.
Tamże, 1938, nr 6, s. 15.
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Niezależnie od osiągnięć w żeglarstwie rok 1937 zaznaczył się pozytywnie
w dwóch innych dziedzinach sportu polonijnego w Mandżu-ti-kuo. Pierwszą
z nich był tenis. Pod wpływem grupy jego entuzjastów sekcja sportowa ZMP
uzyskała zgodę, aby Polacy korzystali z miejskich kortów tenisowych w Harbinie31. Drugą dziedziną była piłka nożna. Sekcja sportowa ZMP zorganizowała
najpierw jedną drużynę, której nadano nazwę „Polonia”32. Wobec rosnącej popularności tej dziedziny sportu sekcja ta utworzyła dwie następne drużyny, które
przyjęły nazwę „Lech I” i „Lech II”. Wpisane zostały do Ligi Sportowej w Harbinie i na jej boisku odbywały treningi33. W 1938 r. drużyna „Lech I” rozegrała
kilka meczów z drużynami rosyjskimi34.
Polacy odnosili także sukcesy w hokeju, aczkolwiek początkowo w barwach
drużyn innych narodowości. Kapitanem drużyny hokejowej Nowego Sportowego Towarzystwa w Harbinie, jednej z najsilniejszych na Dalekim Wschodzie,
był Michał Antuszewicz. Według Japończyków był on najlepszym hokeistą
w tamtym regionie świata. W czasie olimpiady zimowej Mandżu-ti-kuo bracia
Michał i Stanisław Antuszewiczowie grali w harbińskiej drużynie hokejowej.
W meczu finałowym drużyna harbińska pokonała drużynę sindziańską (Sindzian) dzięki mistrzowskiej grze braci. Miejscowa prasa entuzjastycznie pisała
o polskich hokeistach35. Bracia grali także w rosyjskim Klubie Komercyjnym
w Harbinie. O wybitnym Michale rozpisywały się gazety rosyjskie „Zaria”
i „Harbinskoje Wriemia” oraz japońska gazeta „Osaka Manichi”. Ta ostatnia
oficjalnie ogłosiła, że Michał jest najlepszym hokeistą Mandżu-ti-kuo36.
Mimo posiadania wybitnych hokeistów Polonia mandżurska nie mogła początkowo zorganizować własnej drużyny hokejowej z powodu braku środków
finansowych. Dopiero w końcu 1937 r. został powołany Polski Związek Hokejowy (PZH) w Harbinie, który zdołał zorganizować drużynę. Na koszulkach zawodników widniały duże białe litery PZH. Jej trenerem i kapitanem został Michał Antuszewicz, obwołany przez harbińską prasę „niekoronowanym królem
lodowym” Mandżu-ti-kuo37. Oprócz niego w skład drużyny wchodzili: Stanisław Antuszewicz, Władysław Karnacewicz, Jan Maciejewski, Jan Niewiadomski, Stanisław Solecki, Edward Spychalski, Jan Szatkowski, Jan Tomaszewski,
Piotr Zalewski. Drużyna szybko stała się chlubą społeczności polonijnej i ambasadorem polskości na Dalekim Wschodzie. Już 25 lutego 1938 r., a więc dwa
miesiące po utworzeniu, zdobyła mistrzostwo miasta Harbina, pokonując w pół-

31
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33
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„Wychodźca” 1937, nr 13, s. 9.
„Polacy Zagranicą” 1937, nr 6, s. 22.
„Wychodźca” 1937, nr 13, s. 9.
„Polacy Zagranicą” 1938, nr 6, s. 15.
Tamże, 1937, nr 5, s. 52.
Tamże, nr 6, s. 39.
Tamże, 1938, nr 5, s. 60.
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finale drużynę japońską, w finale zaś niezwyciężoną dotąd reprezentacyjną drużynę rosyjskiego Klubu Komercyjnego38.
W marcu 1939 r. rozegrany został w Harbinie interesujący międzynarodowy
turniej hokejowy. Wzięły w nim udział drużyny: polska, mandżu-ti-kuo, japońska i rosyjska. Polacy pokonali w dobrym stylu swoich przeciwników i zajęli
pierwsze miejsce39.
Radości z odniesionego sukcesu towarzyszyła polonijnym hokeistom zaduma nad losem dalekiej ojczyzny. Zarówno nad nią, jak i nad światem zbierały się
już czarne chmury. Nie mieli oni złudzeń co do zamiarów jej zachodniego sąsiada, kiedy obserwowali paradującą ulicami Harbina bojówkę Hitlerjugend, skupiającą synów niemieckiej diaspory w tym mieście. Z chwilą wybuchu II wojny
światowej ponad 100 młodych Polaków zgłosiło Konsulatowi RP w Harbinie
gotowość wyjazdu do ojczyzny, aby walczyć z niemieckim agresorem. Zgromadzone środki finansowe wystarczyły tylko na podróż dla 14 ochotników. Zanim
jednak dotarli oni okrężną drogą morską, Polska upadła pod naporem niemieckiego i rosyjskiego najeźdźcy. Ochotnicy postanowili więc wstąpić do organizującej się armii polskiej we Francji. Jednak wobec militarnej klęski Francji musieli oni zmienić swoje plany i zaciągnęli się do Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich. Walczyli w Tobruku, a następnie pod Monte Cassino, gdzie
poległ śmiercią bohatera piętnasty harbiński ochotnik – Zygmunt Siwek. Trzech
innych Polaków-harbińczyków oraz tyleż młodych Polek-harbinianek wstąpiło
do polskich formacji w Wielkiej Brytanii dzięki pomocy ambasadora RP w Tokio Tadeusza Romera40.
Po ataku Japonii na Pearl Harbour rząd polski na emigracji znalazł się w stanie wojny de iure z tym państwem. W miejsce zamkniętego Konsulatu RP
w Harbinie konsul Jerzy Litewski przed swoim wyjazdem powołał w grudniu
1941 r. Polski Komitet Opiekuńczy, który władze Mandżu-ti-kuo uznały 10 stycznia następnego roku za oficjalne przedstawicielstwo społeczności polskiej41.
W obawie o bezpieczeństwo młodzieży zawiesił swoją działalność Polski Związek Sportowy w Harbinie42.
Po zajęciu Mandżu-ti-kuo przez oddziały armii radzieckiej w sierpniu 1945 r.
Rozpoczął się nowy okres w życiu tamtejszej społeczności polonijnej. Przede
wszystkim Mandżuria znalazła się ponownie w granicach Chin. W miejsce rozwiązanego Polskiego Komitetu Opiekuńczego została powołana w drodze wyborów 23 września 1945 r. Polska Rada Narodowa w Harbinie, przemianowana następnego dnia na Polski Komitet Obywatelski na Mandżurię, której prezesem
38
39
40
41

42

Tamże.
Tamże, 1939, nr 4, s. 47.
A. Grochowski, Legendarni ochotnicy, „Tydzień Polski” 1986 z 4 stycznia, s. 13.
AAN, KPM, sygn. 15. Pismo Przedstawiciela Departamentu Ministerstwa Spraw Zagranicznych Mandżukuo z dnia 12 stycznia 1942 r.
Tamże, sygn. 16. Pismo dyrektora Gimnazjum im. H. Sienkiewicza z 28 grudnia 1943 r.
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został Albin Czyżewski, dotychczasowy przewodniczący Polskiego Komitetu
Opiekuńczego43. Mimo niesprzyjających okoliczności nastąpiło reaktywowanie
działalności sportowej. Komisja Organizacyjna Polskiego Związku Sportowego
zwołała 2 kwietnia 1947 r. walne zgromadzenie, które zatwierdziło nowy statut
i wybrało Zarząd w następującym składzie: prezes – Stanisław Solecki, wiceprzewodniczący – Kazimierz Zalewski, sekretarz – Leonard Spychalski, skarbnik – Wiktor Zalewski, gospodarz – Władysław Ciechański, członkowie Zarządu
– Michał Antuszewicz i Stanisław Antuszewicz44. Reaktywowany PZS zorganizował zbiórkę środków finansowych na cele sportowe, co umożliwiło wyekwipowanie nowo powstałej drużyny piłki nożnej, która przyjęła nazwę „Polonia”.
W krótkim okresie swojego istnienia drużyna odnotowała na swoim koncie szereg sukcesów. Już 27 kwietnia 1947 r. pokonała w pięknym stylu 3:0 radziecką
drużynę Kwantuńsko-Czangczuńskiej Żelaznej Drogi45. W odbywającym się
w pierwszej połowie maja tego roku turnieju piłki nożnej w Harbinie „Polonia”
pokonała ponownie tę drużynę 3:0 i drużynę „Krasnaja Zwiezda II” 6:0. Przegrała natomiast 2:6 z drużyną „Krasnaja Zwiezda I”. W rezultacie zajęła w turnieju drugie miejsce. „Polonia” występowała w składzie: S. Solecki, M. i S. Antuszewiczowie, E. i L. Spychalscy, W. Zalewski, J. Rzewuski, W. Ciechański,
B. Janiszewski, E. Kurycki, W. Niewiadomski46. Ambitni Polacy nie chcieli się
jednak pogodzić z drugim miejscem i przez całe lato konsekwentnie trenowali.
W rezultacie 8 września 1947 r. „Polonia” zdobyła mistrzostwo Harbina47.
Zmieniające się warunki społeczno-polityczne w Chinach (tocząca się wojna
domowa) zmusiły Polaków do czytelnego artykułowania swojej narodowości
i programu działalności. W związku z tym 15 listopada 1947 r. na walnym zebraniu Polskiego Związku Sportowego podjęta została uchwała o przekształceniu go w Polski Klub Sportowy (PKS) „Polonia”. Prezesem Zarządu został wybrany M. Antuszewicz. Na jego prośbę Tymczasowy Komitet Polski na Mandżurię oddał do dyspozycji PKS świetlicę. W grudniu tego roku Zarząd Klubu
przygotował w ogródku byłej „Gospody Polskiej” lodowisko48. Jednak prowadzenie działalności sportowej stawało się coraz trudniejsze zarówno ze względu
na pogłębiające się zubożenie społeczności polonijnej, jak i z powodu toczącej
się wojny domowej. Wprawdzie Chińczycy nie odnosili się wrogo do Polaków,
ale dawali do zrozumienia, że wszyscy obcokrajowcy powinni wrócić do swoich
ojczystych krajów. PKS „Polonia” zaczął więc ograniczać swoją aktywność, by
ostatecznie zawiesić ją w końcu 1948 r., z uwagi na podjęte przygotowania do
43
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Tamże, sygn. 17. Polska Rada Narodowa w Harbinie; sygn. 20. Komunikat nr 2 z dnia 24 września 1945 r.; „Ojczyzna” 1948, nr 18/99, s. 4.
Tamże, 1947, nr 63, s. 4.
Tamże, nr 64, s. 4.
Tamże, nr 65, s. 4.
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repatriacji. Tak zamknęła się piękna karta dziejów wychowania fizycznego
i sportu polonijnego w dalekiej Mandżurii. W 1949 r. polonijni sportowcy wyjechali do ojczyzny w ramach zorganizowanej przez rząd polski repatriacji Polaków z Mandżurii49.

Summary
Physical education and sport in life of Polonia in Manchuria
In first half of XX century Poles created tight and strong polish community.
The starts of polish community are related with building by Russia the Chineseeastern railroad. This community, wealthy, which had high percentage of person
who had highest education, started manifest activity in physical education and
sport. In 1917 has been appointed athletically and sport department. In next
years, in spite of decrease of polish community because of repatriation, polish
sport still spread out in Manchuria. The top of this development has fallen to
Thirtieth years. Then functioned hockey, volleyball, football and yachting’s
teams. Polish athletes achieved progress and they have been noticed in China
and Japan. During World War II (1941–1945) polish sport’s activity was
hanged. After war was resurrected and led till repatriation of a polish community from Manchuria in 1949.
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AAN, KPM, sygn. 66, s. 12 i n.
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Gimnazjum Mechaniczne
Okręgowego Towarzystwa Rzemieślniczego
w Częstochowie w latach 1926–1933
Rozwój szkolnictwa zawodowego w Częstochowie po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku uzależniony był od ogólnego stanu przemysłu w mieście
i możliwości zatrudnienia absolwentów oraz od tendencji rozwoju tego szkolnictwa w kraju1.
Stan placówek kształcenia zawodowego nie był zadowalający. Gmina żydowska prowadziła najstarszą, założoną w 1879 r., Szkołę Rzemieślniczo-Przemysłową Męską dla młodzieży żydowskiej. Od 1903 r. istniała również żydowska Szkoła Rolnicza. Siostry Zmartwychwstania Pańskiego utworzyły
w 1918 roku Żeńską Szkołę Przemysłowo-Handlową, a w 1919 roku rozpoczęła
działalność Państwowa Szkoła Gospodarstwa Domowego (Żeńska). Ponadto
funkcjonowały kursy: handlowe, rzemieślnicze, rolnicze, z liczbą około 300
uczestników, nazywane – często przesadnie – szkołami2.
Rada Miejska, organ samorządny, wśród pierwszych zadań oświatowych
widziała potrzebę dokształcania młodzieży pracującej. 10 kwietnia 1919 roku
zatwierdziła ona uchwałę Komitetu Obchodu 100 rocznicy śmierci J. Kilińskiego o powołaniu szkoły zawodowej. Z braku środków realizację projektu odłożono na później. Do tej sprawy rada wróciła 15 września 1921 r. Podjęła wówczas
uchwałę w sprawie obowiązkowego dokształcania młodzieży w wieku od 14 do
18 lat, zatrudnionej w przemyśle, rzemiośle i handlu. Początkowo objęto obo-

1

2

B. Snoch, Z dziejów szkolnictwa w Częstochowie i w regionie częstochowskim w latach 1918–
1990, Częstochowa 1998, s. 112.
Archiwum Państwowe w Częstochowie (dalej: APCz), Magistrat m. Częstochowy (dalej:
MagCz), Sprawy szkolnictwa i oświaty 1919–1939, sygn. 7891, k. 6–9.
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wiązkiem nauki młodzież męską3. W drugim roku akcji, mimo oporu pracodawców, liczba zarejestrowanej szkolnej młodzieży wzrosła z 119 do 363 w 9 oddziałach4. W latach 1923–1924 na kurs uczęszczało już 592 uczniów przy ul.
Dąbrowskiego 10 i Kościuszki 75. Pracodawcy rzemieślników i terminatorów
zobowiązani byli pod karą grzywny do składania imiennych wykazów swych
młodych pracowników6. Powołana przy Magistracie Komisja Dokształcająca
w 1922 r., pod przewodnictwem prezydenta miasta Józefa Marczewskiego,
w składzie: Józef Dziuba, Wacław Płodowski, Maksymilian Paciorkowski, Kazimierz Paszkowski, Bolesław Rylski i Józef Więcławski, miała inicjować, koordynować i nadzorować dokształcanie młodzieży pracującej. Mimo usilnych
zabiegów Komisji, dopiero od 1924 roku rozpoczęły działalność Wieczorowe
Kursy Dokształcające dla dziewcząt. Środowiska gospodarcze, stowarzyszenia
i związki wyznaniowe uaktywniły swoją działalność, zakładając szkoły o różnych profilach7. W latach 1920/1921 było 8 szkół zawodowych, a w 1929/1930
– 15, w tym 3 placówki państwowe8. W 1921 roku Stowarzyszenie Kupców Polskich powołało koedukacyjną Szkołę Handlową. W 1922 roku w parku Staszica
zaczęła funkcjonować Sejmikowa Szkoła Przemysłu Ludowego. Przy szkole
rzemiosł dla Żydów utworzono w 1922 r. Szkołę Dokształcającą Zawodową dla
Terminatorów. W 1926 roku została utworzona przez Okręgowe Towarzystwo
Rzemieślnicze Szkoła Rzemieślniczo-Przemysłowa o profilu ślusarsko-tokarskim,
stolarskim i elektromonterskim9.
Po zakończeniu I wojny światowej Stowarzyszenie Rzemieślniczo-Przemysłowe, istniejące w Częstochowie od 1907 roku zostało w pewnym stopniu zreorganizowane i otrzymało nazwę: Okręgowe Towarzystwo Rzemieślniczo-Przemysłowe. Następnie w 1927 roku przemianowano je na Okręgowe Towarzystwo
Rzemieślnicze w Częstochowie. W tym też roku Towarzystwo otrzymało nowy
statut, zatwierdzony przez wojewodę kieleckiego. W myśl założeń statutu Towarzystwo było powołane celem zjednoczenia polskich rzemieślników chrześcijan
i podniesienia ich poziomu oświatowo-kulturalnego oraz wykształcenia zawo3
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9

APCz, MagCz, Dokształcanie młodzieży pracującej. Akta dotyczące sprawy przymusowego
dokształcania młodzieży pracującej w rzemiośle, handlu i przemyśle, sygn. 7597, k. 32–33.
APCz, MagCz, O statystyce w ogóle, sygn. 7652, k. 10.
B. Urbanowicz, Udział samorządu miejskiego, związków i organizacji w rozwoju szkolnictwa
zawodowego w Częstochowie w latach 1918–1939, [w:] Wielkie i małe problemy Częstochowy
w Polsce Odrodzonej 1918–1939, Częstochowa 1996, s. 228; Z. Grządzielski, Oświata w Częstochowie w latach 1919–1939, [w:] Częstochowa. Dzieje miasta i Klasztoru Jasnogórskiego.
W czasach Polski odrodzonej i drugiej wojny światowej 1918–1945, t. 3, red. R. Szwed, s. 298.
Z. Grządzielski Od Szkoły Rzemieślniczo-Przemysłowej Okręgowego Towarzystwa Rzemieślniczego do Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Kazimierza Pułaskiego w Częstochowie, Częstochowa 1996, s. 14.
Z. Grządzielski, Oświata w Częstochowie w latach 1919–1939, s. 298.
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dowego, jak również dla ochrony interesów społeczno-organizacyjnych i gospodarczych rzemiosła. Szczególnym celem Towarzystwa była opieka nad młodzieżą rzemieślniczą, dla której uruchomiono szkoły oraz bursy. Jego zakres działalności był bardzo szeroki. Towarzystwo mogło tworzyć i popierać wszelkiego
rodzaju spółki spółdzielcze, zakładać domy handlowe i składnice, udzielać porad
prawnych i handlowych, ułatwiać zrzeszonym członkom sprowadzanie niezbędnych dla produkcji maszyn i urządzeń oraz surowców, półfabrykatów, wyszukiwać rynki zbytu dla towarów wyprodukowanych przez jego członków. Towarzystwo objęło swym zasięgiem miasto i powiat częstochowski oraz powiat
włoszczowski. Jego członkami mogli być zarówno rzemieślnicy, jak i przedsiębiorcy przemysłowi oraz osoby niezwiązane bezpośrednio z rzemiosłem, zamieszkałe na terenie objętym działalnością Towarzystwa, które ukończyły 18
rok życia, obywatele państwa polskiego, chrześcijanie, sądownie niekarani,
opłacający wpisowe i składkę miesięczną. Środki materialne Towarzystwa stanowiły: wpisowe i składki członkowskie, ofiary i darowizny osób i instytucji
oraz zyski wynikające z działalności statutowej10.
Gimnazjum Mechaniczne Okręgowego Towarzystwa Rzemieślniczego11
powstało w 1926 roku dzięki zabiegom członków tego Towarzystwa, które nie
szczędząc starań i kosztów, pragnęło zrealizować swoje zamierzenia. 25 kwietnia tego roku zostało zwołane nadzwyczajne zebranie Okręgowego Towarzystwa Rzemieślniczego (OTRz) w Częstochowie, na którym jego prezes, Kazimierz Plucik, upoważnił jednego z członków, Stefana Smugę, do zapoznania zebranych z warunkami powołania szkoły. Wyjaśnił on, iż pierwotny projekt uruchomienia szkoły nie odpowiada celowi, stąd budowę placówki należy zacząć
od podstaw, co obecnie daje się łatwiej urzeczywistnić, ze względu na duże poparcie ze strony rządu w osobie delegata Ministerstwa WRiOP inż. Aleksandra
Stojewskiego, który zaznaczył, że rząd gotów jest pokryć 50% kosztów kupna
lub budowy gmachu. Fundusze na ten cel miały być przekazane w trybie natychmiastowym. Szkoła, według referenta, miała posiadać profil metalowo-drzewny i zostać szkołą rzemieślniczą średnią12. W trakcie zebrania powołano
komisję, która odtąd miała zająć się sprawami Szkoły Rzemieślniczo-Prze10

11

12

B. Urbanowicz, Rzemiosło w Częstochowie w okresie międzywojennym (1918–1939), Częstochowa 2004, s. 243–244.
Stowarzyszenie Rzemieślniczo-Przemysłowe w Częstochowie zostało zalegalizowane prawnie
w lipcu 1907 r. Nazwa Stowarzyszenia została zmieniona w 1926 roku na podstawie § 22 i 24
Ustawy C. T. Rzemieślniczego w Państwie Polskim w Warszawie na Okręgowe Towarzystwo
Rzemieślnicze. Istnieją tutaj pewne rozbieżności: B. Urbanowicz w książce Rzemiosło w Częstochowie... podaje informację, iż Stowarzyszenie Rzemieślniczo-Przemysłowe zostało przemianowane na Okręgowe Towarzystwo Rzemieślniczo-Przemysłowe, a następnie w roku 1927
na Okręgowe Towarzystwo Rzemieślnicze; Jubileusz 25-lecia Okręgowego Towarzystwa Rzemieślniczego i wojewódzki zjazd rzemiosła w Częstochowie, „Goniec Częstochowski” 1933,
nr 127, s. 3; B. Urbanowicz, Rzemiosło w Częstochowie…, s. 243.
Z. Grządzielski, Od Szkoły…, s. 14–15.
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mysłowej. W jej skład wchodzili z Zarządu Stowarzyszenia: Karol Plucik, Kazimierz Miszczak, Józef Więcławski, Stefan Smuga, Stefan Jarzębiński, Walenty
Zakrzewski, Adam Piechocki, Tadeusz Smołucha, Józef Bajdecki, Julian Daah
i Franciszek Zadworny13.
Dla uruchomienia szkoły OTRz postanowiło zwrócić się do zarządu miasta
o przydzielenie odpowiedniego placu pod budowę i wyasygnowanie potrzebnych funduszy. Na początek z dotacji rządowych na rok 1926 została przewidziana przez Ministerstwo WRiOP kwota 100 000 zł14.
20 maja 1926 roku Zarząd wystosował pismo do Ministerstwa z prośbą
o zgodę na otwarcie z początkiem nowego roku szkolnego (1926/1927) przez
Towarzystwo Szkoły Rzemieślniczo-Przemysłowej w Częstochowie. Zgoda na
otwarcie, prowadzenie szkoły, jak i koncesja miały być wydane w ciągu kilku
dni15, co nastąpiło 31 maja. 14 lipca 1926 roku w kancelarii Wydziału Hipotecznego w Częstochowie przedstawiciel OTRz złożył odpowiednie dokumenty
wymagane przy transakcji nabycia dla tego Towarzystwa od Feliksa Eberta nieruchomości położonej przy ulicy Kościuszki 21, składającej się z placu, oficyny
murowanej i zabudowań podwórzowych, za kwotę 77 500 zł. Koszt nieruchomości wraz z opłatami wyniósł 80 000 zł, transakcja mogła dojść do skutku dzięki
zasiłkowi pieniężnemu udzielonemu przez Ministerstwo WRiOP na potrzeby
Szkoły Rzemieślniczej pod nazwą Szkoła Rzemieślniczo-Przemysłowa Towarzystwa Rzemieślniczego Okręgowego w Częstochowie. W zapisie hipotecznym
uczyniono wzmiankę, że zgodnie z intencją Ministerstwa WRiOP nieruchomość
w mieście Częstochowie przy ulicy Kościuszki 21, nabyta od Feliksa Eberta
przez OTRz w Częstochowie, została przeznaczona w całości na potrzeby Szkoły Rzemieślniczo-Przemysłowej, którą jeszcze w roku bieżącym miało otworzyć
Towarzystwo Rzemieślnicze. W razie zlikwidowania tej szkoły nieruchomość
mogła być w przyszłości przeznaczona na inne cele kształcenia zawodowego
rzemieślników chrześcijan, po uzyskaniu na to zgody Ministerstwa WRiOP.
Klauzula powyższa jednak nie ograniczała praw Towarzystwa Rzemieślniczego
w Częstochowie do wybudowania na tej nieruchomości od frontu, własnym
kosztem, gmachu na siedzibę Towarzystwa, na lokale mieszkalne dla zarządu
i personelu szkoły oraz do obciążenia długami na ten cel hipoteki16.
Pomoc finansową na rzecz nowo powstałej szkoły świadczyło Ministerstwo
Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, jak również Magistrat miasta
Częstochowy, który zaoferował pokrycie kosztów utrzymania szkoły17. Zapisy
13

14
15
16
17

O szkołę rzemieślniczo-przemysłową w Częstochowie, „Goniec Częstochowski” 1926, nr 95,
s. 3; APCz, Okręgowe Towarzystwo Rzemieślnicze w Częstochowie (dalej: OTRz Cz), Szkoła
Rzemieślnicza. Budowa i organizacja 1926–1934, sygn. 66, k. 46.
APCz, OTRz Cz, sygn. 66, k. 10; Z. Grządzielski, Od Szkoły…, s. 14–15.
APCz, OTRz Cz, Pismo Ministerstwa WRiOP, sygn. 66, k. 10–11, 31–32.
Z. Grządzielski, Od Szkoły…, s. 16–17; APCz, OTRz Cz, sygn. 66, k. 45.
Tamże, s. 17.
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na pierwszy rok szkolny rozpoczęły się 20 lipca (od poniedziałku do soboty,
prócz niedziel i świąt) w kancelarii przy ul. Kościuszki 21 w Częstochowie.
Każdy z kandydatów miał okazać się: świadectwem ukończenia czterech oddziałów szkoły powszechnej, metryką urodzenia, świadectwem powtórnego szczepienia ospy. Szkoła informowała, iż będzie kształcić w kierunku metalowym
i drzewnym18, a jej zadaniem będzie wychowanie młodzieży w duchu religijnym
na dobrych rzemieślników i obywateli kraju, przez wpajanie im właściwych zasad obywatelskich, uznania władz miejskich i powiatowych oraz pozyskanie
pełnego zaufania wśród ówczesnych przemysłowców19. Informacje co do wymogów w stosunku do kandydatów zostały podane do publicznej wiadomości
w prasie lokalnej.
Do nowo otwartej szkoły w 1926 roku (nazwanej wtedy kursem) zostało
przyjętych około 100 uczniów, których podzielono na równoległe klasy A i B.
Do klasy A zostali przydzieleni uczniowie, którzy ukończyli siedmiooddziałową
szkołę powszechną, zaś do B z pięcioma i sześcioma oddziałami. W pierwszym
roku uczniowie szkoły zdobywali wiadomości ogólnokształcące z uwzględnieniem ogólnych zasad wiedzy fachowej, zaś w roku kolejnym następowała specjalizacja zawodowa. Szkoła prowadziła dwa wydziały: ślusarsko-mechaniczny
i stolarski20, a w 1928 roku otworzono także wydział elektromonterski. Dzięki
staraniom Zarządu wybudowano warsztaty ślusarsko-mechaniczne i stolarskie21.
Opłata minimalna za pobieranie nauki miesięcznie wynosiła 10 zł. Uczniowie rekrutowali się głównie ze sfer rzemieślniczych i robotniczych, duży procent
stanowiły również dzieci kolejarzy. Po ukończeniu trzyletniego kursu uczeń
stawał się fachowo przygotowanym rzemieślnikiem, zaś po odbyciu praktyk –
samodzielnym majstrem. Duże zainteresowanie wśród społeczności uczniowskiej przyczyniło się do otwarcia przez szkołę oddziału przygotowawczego dla
kandydatów, którzy nie posiadali odpowiedniego przygotowania do rozpoczęcia
nauki na pierwszym roku22.
12 września 1926 roku odbyła się uroczystość poświęcenia kamienia węgielnego pod budowę Szkoły Rzemieślniczo-Przemysłowej przy ul. Kościuszki
21 oraz lokalu tymczasowego, w którym miała mieścić się czasowo szkoła, do
momentu wybudowania nowego gmachu. Do wspólnego nabożeństwa w kościele katedralnym i świętowania zaproszono cechy ze sztandarami oraz wszystkich
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Szkoła Rzemieślniczo-Przemysłowa Okręgowego Stowarzyszenia Rzemieślniczego, „Goniec
Częstochowski” 1926, nr 163, s. 5.
Szkoła rzemieślnicza otwarta zostanie w Częstochowie z początkiem roku szkolnego, „Goniec
Częstochowski” 1926, nr 179, s. 5.
Z zebrania Towarzystwa Rzemieślniczego. Referat o Szkole Rzemieślniczej w Częstochowie.
Pożyczki dla rzemieślników, „Goniec Częstochowski” 1926, nr 216, s. 1.
Jubileusz 25-lecia Okręgowego Towarzystwa Rzemieślniczego..., s. 3.
Z zebrania Towarzystwa Rzemieślniczego..., s. 1.
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członków i sympatyków szkoły23. Dzień przed uroczystością jedna z gazet lokalnych – „Goniec Częstochowski” – ujawniła, iż pierwszym dyrektorem placówki zatwierdzonym przez Ministerstwo Oświaty dnia 30 sierpnia 1926 roku
został inż. Jan Bartoszewski24.
Dzięki w miarę szybko wydanej koncesji i zgodzie Ministerstwa Wyznań
Religijnych i Oświecenia Publicznego Szkoła Rzemieślniczo-Przemysłowa rozpoczęła swoją działalność z dniem 1 września 1926 roku. Subwencja MWRiOP,
dotacja z Magistratu miasta Częstochowy oraz opłaty szkolne zapewniły nowo
powstałej placówce oświatowej funkcjonowanie na zamierzonym poziomie. Do
31 grudnia 1927 roku Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego wyasygnowało na rzecz szkoły 326 634 zł 58 gr, co pozwoliło na wybudowanie dwukondygnacyjnego budynku (kosztem 255 034 zł 73 gr) oraz pokrycie
kosztów poborów nauczycielskich i personelu administracyjno-obsługowego.
Obroty warsztatowe do 31 grudnia 1927 roku wyniosły 62 742,24 zł. Z kolei Magistrat m. Częstochowy do dnia 1 kwietnia 1928 roku wydał na cel szkoły 53 000 zł25.
W latach następnych z powodu kryzysu gospodarczego, jaki dotknął również
Polskę, oraz obciążenia Magistratu spłatami pożyczki tzw. ulenowskiej26 zmniejszyła się kwota dotacji na rzecz szkoły.
W związku z tym, iż wielu uczniów Szkoły Rzemieślniczo-Przemysłowej
dojeżdżało do szkoły z daleka, wysunięto sprawę zorganizowania bursy dla
uczniów i terminatorów. Początkowo, zgodnie z projektem, Okręgowe Towarzystwo Rzemieślnicze zorganizowało w 1926 roku bursę dla uczniów spoza Częstochowy, którzy za minimalną opłatą, przy gospodarczym prowadzeniu kuchni
w bursie, mieli znaleźć odpowiednie lokum i opiekę. Kwestię rozbudowania
bursy Towarzystwo traktowało jako bardzo pilną27. Dzięki poparciu przez władze województwa kieleckiego Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej wyasygnowało na 1927 rok 20 000 zł, a Ministerstwo Przemysłu i Handlu 8 000 zł28.
Aktem notarialnym z 2 października 1927 roku, spisanym w kancelarii notariu23
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Towarzystwo Rzemieślniczo Okręgowe w Częstochowie, „Goniec Częstochowski” 1926, nr 203,
s. 3; Poświęcenie Szkoły Rzemieślniczej, „Goniec Częstochowski” 1926, nr 209, s. 4.
Poświęcenie Szkoły Rzemieślniczej, „Goniec Częstochowski” 1926, nr 203, s. 3; APCz, OTRz Cz,
sygn. 66, k. 27, 80.
Z. Grządzielski, Od Szkoły…, s. 18.
Zobowiązanie w stosunku do Banku Gospodarczego Krajowego w Częstochowie wynosiło
rocznie 2500 zł. Oprocentowanie kredytu było dość duże i wynosiło od 34 do 45%. Opłacone
z tej pożyczki częstochowskie inwestycje (wodociągowo-kanalizacyjne) stawały się nierentowne. Miasta, które z niej skorzystały w latach 1925–1927, m.in. Częstochowa, znalazły się w roku 1932 w bardzo trudnej sytuacji, ich budżet pogrążył się w znacznym deficycie. Nazwa przyjęta od amerykańskiego przedsiębiorstwa „Ulen and Company”, które zaproponowało polskiemu Bankowi Gospodarstwa Krajowego udzielenie pożyczki na kwotę 10 mln dolarów na wykonanie w kilku większych miastach Polski wodociągów i kanalizacji.
Tamże, s. 25.
APCz, MagCz., O szkołach zawodowych rzemieślniczych: Towarzystwa Okręgowego i Towarzystwa Żydowskiego oraz subsydiowanie ich przez miasto, sygn. 7848, k. 32.
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sza Tomasza Jasieńskiego, zarząd bursy kupił od rodziny Eksterów posesję
o powierzchni 8 000 m2 wraz z domkiem 6-pokojowym przy ul. Dzikiej 23 (później Słowackiego). Całościowy koszt zakupu wyniósł 21 000 zł29. W internacie
zamieszkało 37 uczniów i pięciu terminatorów. Całodzienne pełne utrzymanie
wynosiło 45 zł miesięcznie. Ze względu na podwyżkę cen artykułów żywnościowych w 1928 roku sumę podwyższono do 60 zł30.
Chcąc uzdrowić sytuację panującą w szkolnictwie dokształcającym, Zarząd
OTRz zwrócił się do Komisji Kursów przy Magistracie z propozycją przekazania trzech wyższych kursów określonych specjalności Szkole Rzemieślniczo-Przemysłowej. Sprawa ta została sfinalizowana w momencie oddania nowego
gmachu szkoły OTRz. W roku 1928 Okręgowe Towarzystwo Rzemieślnicze,
w trosce o podniesienie poziomu wykształcenia i lepsze przygotowanie rzemieślników do wykonywania przez nich zawodu, utworzyło w lokalu szkoły
również Szkołę Zawodową Dokształcającą Murarsko-Ciesielską. Nowa placówka
korzystała z pomieszczeń, wyposażenia i urządzeń szkoły przy ul. Kościuszki 2131.
Jej kierownikiem mianowano dodatkowo inż. Jana Bartoszewskiego. W skład
rady pedagogicznej szkoły dokształcającej wchodzili nauczyciele: Stanisław Barylski, Edward Gospodarek, Marian Kosmala, Józef Kruppa, Adam Miller,
dr Stanisław Nowak, inż. Zygmunt Nowak, Ludwik Nowicki, Ludwik Orleański,
Adam Stolarzewicz, Stanisław Widuchow, Walenty Zakrzewski oraz ks. dr Władysław Tomalka i Ebert. Szkoła Dokształcająca Murarsko-Ciesielska Okręgowego Towarzystwa Rzemieślniczego w poszczególnych latach posiadała następującą liczbę słuchaczy: 1928/1929 – 24 słuchaczy (w tym 17 murarzy i 7 cieśli), 1929/1930 – 59 (49 murarzy i 10 cieśli), 1930/1931 – 77 (61 murarzy i 16 cieśli)32, 1931/1932 – tylko 13 (10 murarzy: Witold Gospodarek, Stanisław Gwizdek, Euzebiusz Krawczyński, Kazimierz Kubisa, Michał Kwiatkowski, Stanisław Lepiasz, Stanisław Organa, Zygmunt Siewierski, Wacław Szproch, Adam
Wider i 3 cieśli: Franciszek Szczepanik, Marian Zięntara, Roman Żyła)33. Dla
uczniów nieposiadających odpowiedniego czteroklasowego wykształcenia organizowano kurs wstępny, w planie nauczania którego znajdowały się następujące
przedmioty: język polski, arytmetyka, geometria, fizyka, rysunek odręczny, murarstwo, ciesielstwo, materiałoznawstwo. W planie nauczania kursu pierwszego
obowiązywały przedmioty o poszerzonym zakresie i dodatkowo kreślenie zawodowe murarskie i ciesielskie, budownictwo, formy architektoniczne, żelbet, statyka, higiena oraz nauka o Polsce i świecie współczesnym. Łączna liczba godzin
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Tamże.
Jubileusz 25-lecia Okręgowego Towarzystwa Rzemieślniczego..., s. 3.
Z. Grządzielski, Od Szkoły…, s. 29.
APCz, MagCz, Wykaz kursów dokształcających, sygn. 8044, k. 110, 122.
Ze Szkoły Murarsko-Ciesielskiej w Częstochowie, „Goniec Częstochowski” 1932, nr 87, s. 3.
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tygodniowo wynosiła 26. Zajęcia odbywały się po południu i trwały od 3 do
5 godzin dziennie przez sześć dni w tygodniu, od 15 listopada do 30 kwietnia34.
W dniu 30 marca 1930 roku podczas sprawozdawczego zebrania Towarzystwa Rzemieślniczego została omówiona kwestia rozliczeniowa działalności
Szkoły Rzemieślniczo-Przemysłowej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1929
roku, która przedstawiała się następująco: do placówki uczęszczało 389 uczniów,
w tym na kurs pierwszy – 133, na drugi – 109, a na trzeci – 147, z czego na wydziale ślusarsko-mechanicznym kształciło się 294 uczniów, na elektromonterskim – 62
i na stolarskim – 33. Utrzymanie szkoły kosztowało łącznie 144 587 zł 31 gr. Opłaty
uczniów za naukę wniosły do budżetu szkoły sumę 103 651 zł, Ministerstwo
Oświaty na działalność placówki wygospodarowało 65 354 zł 5 gr, a Magistrat
17 953 zł 96 gr. Pozostałą kwotę 42 371 zł 70 gr wydatkowano na umorzenie zadłużenia za budowę szkoły oraz na budowę nowej hali warsztatowej35. W 1929
roku zostały zakończone prace budowlane związane z nadbudówką bursy Towarzystwa przy ul. Handlowej 2336, której kierownikiem został Szkup37. Po zlikwidowaniu starych lokali bursy mieszkanie znalazło w niej 31 uczniów i 13 terminatorów. Cały bilans Towarzystwa wraz ze szkołą i bursą zamknął się w sumie
436 533 zł 89 gr38.
Po prawie czteroletniej działalności na polu oświaty 18 maja 1930 roku odbyła się uroczystość poświęcenia sztandaru Szkoły Rzemieślniczo-Przemysłowej. Trudności finansowe, jakie przeżywała szkoła spowodowały, iż placówka przez dłuższy czas nie posiadała własnego sztandaru. Zamiary te pomógł zrealizować i urzeczywistnić Komitet Rodzicielski, który go sfinansował39. Sztandar szkoły został wykonany przez Zakład SS. Magdalenek, według projektu
prof. Stanisława Barylskiego. Na białym tle znajdował się wizerunek Świętej
Rodziny i napis: „Szkoła Rzemieślniczo-Przemysłowa w Częstochowie”, zaś na
drugiej stronie na zielonym tle widniały emblematy rzemiosła i handlu oraz napis: „W pracy przyszłość nasza”40.
Oprócz uroczystości, jakie miały miejsce w okresie życia szkoły, spotykały
ją również przykrości, m.in. zniesławianie nauczycieli. W dniu poświęcenia
sztandaru Szkoły Rzemieślniczo-Przemysłowej doszło do zamachu samobójczego 15-letniego ucznia szkoły rzemieślniczej, Zdzisława Skarzyńskiego. W owym
dniu o godz. 9.00 udał się on wraz z kolegą Mazelą poza teren zabudowany,
34
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APCz, MagCz, OTRz, Dziennik. Kurs wstępny, sygn. 70, k. 3.
Z rocznego zebrania Towarzystwa Rzemieślniczego. Sprawozdanie z działalności i wybory.
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Z uroczystości poświęcenia sztandaru Szkoły Rzemieślniczo-Przemysłowej, „Goniec Częstochowski” 1930, nr 116, s. 3.
Tamże.
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gdzie postrzelił się w brzuch z rewolweru ojca, pragnąc odebrać sobie życie
z powodu słabych postępów w nauce. 5 czerwca 1930 roku ukazała się obszerna
relacja tego zdarzenia w stołecznym „Kurierze Porannym” pod tytułem Uczeń
ofiarą tyrana-nauczyciela, w której anonimowy autor korespondencji całą odpowiedzialnością za niepoczytalny występek ucznia obarczył nauczyciela Ludwika Nowickiego, który rzekomo znęcał się w okrutny sposób nad uczniem
Skarzyńskim. Autor relacji przedstawił Nowickiego jako okrutnego prześladowcę młodzieży, który za najbłahsze przewinienia bił uczniów po twarzy, kopał
w podbrzusze, wyznaczał wielogodzinny karcer itp. Po zaczerpnięciu informacji
z miarodajnego źródła jeden z dzienników lokalnych, „Goniec Częstochowski”,
postanowił zamieścić na swoich łamach sprostowanie. Mianowicie okazało się,
iż uczeń Zdzisław Skarzyński został przyjęty do Szkoły Rzemieślniczo-Przemysłowej w 1929 roku wskutek usunięcia go z I i II Gimnazjum (przejawiał zbytnią
ruchliwość). W Szkole Rzemieślniczo-Przemysłowej wykazywał wyraźne zdolności do prac rzemieślniczych, ale nie teoretycznych, wskutek czego groziły mu
cztery oceny niedostateczne. Zamachy samobójcze, według autora, zdarzały się
już nieraz, ale po raz pierwszy od czasu istnienia szkolnictwa stołeczny „Kurier
Poranny” zrobił z tego typu wypadku artykuł zakrojony na miarę politycznospołecznej sensacji41.
Ze względu na duże zainteresowanie wśród młodzieży kształceniem się
w Szkole Rzemieślniczo-Przemysłowej Ministerstwo Oświaty poleciło dyrekcji,
by zwróciła się z prośbą do Magistratu o przyznanie większego placu pod szkołę, o powierzchni około pięciu mórg, tj. 28 000 m2, by ta mogła pomieścić 800
uczniów42. Czynione w tym kierunku działania dawały nadzieję na otrzymanie
od Magistratu odpowiedniej działki, na której w 1931 roku zamierzano rozpocząć budowę szkoły właściwej dla potrzeb Częstochowy. Niestety, były to plany
na miarę lepszych czasów43.
Pomyślnie rozwijały się dochody warsztatów: w pierwszym roku wyniosły
65 104 zł 53 gr, w drugim – 70 157 zł 73 gr, a w trzecim – 122 139 zł 20 gr. Pieniądze zdobyte z prac warsztatowych przeznaczano na zakup obrabiarek i narzędzi.
Majątek szkoły na dzień 18 maja 1930 roku wynosił 274 975 zł 81 gr w nieruchomościach, zaś w ruchomościach 138 260 zł 55 gr. Roczny koszt utrzymania szkoły
opiewał na kwotę 184 900 zł (ok. 500 zł na ucznia, koszt czesnego – 300 zł)44.
Zakończenie roku szkolnego 1929/1930 miało miejsce 15 czerwca 1930 roku i zostało połączone z otwarciem wystawy prac uczniowskich, w trakcie której
prezentowano dokonania uczniów w zakresie wyrobów ślusarsko-mechanicznych, m.in.: tokarka, heblarka, motory własnego wyrobu, szafa z drobnymi na41
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Echa tragedii ucznia Szkoły Rzemieślniczej w Częstochowie, „Goniec Częstochowski” 1930,
nr 131, s. 5.
Tamże.
Z. Grządzielski, Od Szkoły…, s. 29.
Tamże.
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rzędziami, i stolarskich: stoły, szafy, łóżka, kwietniki, żardinierki (stolik na
kwiaty z cynowym pojemnikiem zamiast blatu). W swoich progach szkoła gościła wówczas przedstawicieli: Magistratu – dr. Stanisława Nowaka (wiceprezydenta), Józefa Więcławskiego (ławnika), członków zarządu Stowarzyszenia
Rzemieślniczo-Przemysłowego z prezesem Karolem Plucikiem na czele, prezydenta Izby Rzemieślniczej Stefana Smugę, przedstawicieli Rady Technicznej
Szkoły: dyrektora Kosiewicza, dyrektora Stalensa, Kanczewskiego i Trochimowskiego oraz delegatów pokrewnych instytucji, rodziców, personel nauczycielski. W imieniu absolwentów podziękowanie za trud włożony w wychowanie,
edukację oraz wsparcie i opiekę personelowi nauczycielskiemu złożył Zygmunt
Jaworski. W roku szkolnym 1929/1930 mury szkolne opuściło 104 absolwentów
(w tym 9 stolarzy, 11 elektromonterów)45.
Kolejne lata przyniosły Szkole Rzemieślniczo-Przemysłowej znaczne straty,
a szczególnie rok szkolny 1931/1932. Ze względu na pogłębiający się kryzys
gospodarczy i zubożenie społeczeństwa szkoła została zmuszona do podniesienia kosztów kształcenia. Podobnie jak i w innych szkołach, tak i w owej placówce kształcenie stało się luksusem. Liczba uczniów w roku szkolnym 1929/1930
wynosiła 435, w roku 1930/31 – 320, a w 1931/1932 spadła do 220 i miała nadal
tendencję spadkową46. Z chwilą podniesienia czesnego do 450 zł rocznie liczba
uczniów zmniejszyła się, wzrosła jednak liczba dzieci urzędników państwowych
korzystających z przysługującej im zniżki. Doszło do tego, że w roku szkolnym
1932/1933 oprócz 150 dzieci urzędników państwowych i 22 sierot, za które płaciły gminy, było tylko 64 takich uczniów, za których płacili sami rodzice47. Wobec powyższych faktów personel szkolny został zmniejszony o 15%, a warsztaty
szkolne z braku zamówień zmniejszyły obroty. W roku szkolnym 1931/1932
mury szkoły opuściło 49 uczniów, ukończywszy kurs nauki praktycznej i teoretycznej48.
45
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Z uroczystości zakończenia roku w Szkole Rzemieślniczo-Przemysłowej, „Goniec Częstochowski” 1930, nr 138, s. 3.
Z. Grządzielski, Od Szkoły…, s. 30.
APCz, MagCz, Sprawy statystyczne szkół powszechnych i zawodowych na terenie miasta Częstochowy, sygn. 8098, k. 136.
Ze szkoły Rzemieślniczo-Przemysłowej, „Goniec Częstochowski” 1932, nr 148, s. 3; W roku
szkolnym 1931/1932 szkołę ukończyli: Michał Bożek, Stanisław Burzyński, Stanisław Chybalski, Bronisław Dałek, Jan Dutkiewicz, Wiktor Ferzen, Dobiesław Jaworski, Edward Jeziorski,
Wacław Kidawa, Edmund Kosecki, Franciszek Kowalik, Zygmunt Kluza, Jan Mały, Ryszard
Marasiński, Wiktor Masłoń, Stefan Nowak, Henryk Pawłowski, Marian Pigulski, Czesław Pilarski, Jan Pluta, Czesław Rogaliński, Jan Rosikoń, Alfred Siemion, Władysław Skipirzepa,
Marian Stefanik, Euzebiusz Szewczyk, Henryk Świerczewski, Edward Ujma, Tadeusz, Urban,
Stanisław Wiewióra, Jerzy Zadros, Edward Zajder (wydział ślusarsko-mechaniczny), Leon Biały, Jan Golka, Jan Lara, Wacław Morawiec, Stanisław Niechciał, Kazimierz Skroboń, Bronisław Szczęsny, Wincenty Szustak, Bronisław Szymczyk, Wacław Wojda, Zygmunt Wypart,
Eugeniusz Zasada (wydział elektromonterski), a na wydziale stolarskim: Józef Gruszczyński,
Eugeniusz Karczmitowicz, Józef Kucharski, Antoni Surma, Edward Szmidt.
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W styczniu 1932 roku Szkoła Rzemieślniczo-Przemysłowa przy Alei Wolności 17 prowadziła zapisy do 1 lutego na kurs spawania i cięcia metali. Ze
względu na to, iż spawanie i cięcie metali za pomocą acetylenu i elektryczności
stało się oddzielną specjalizacją, Szkoła Rzemieślniczo-Przemysłowa – w porozumieniu ze Stowarzyszeniem dla Rozwoju Spawania i Cięcia Metali w Polsce –
pragnęła zorganizować kurs spawaczy. Zważywszy na małą liczbę chętnych,
apelowała do rychłego zapisywania się. Koszt kursu był zależny od ilości
uczestników i wahał się między 80 a 100 zł49.
W kolejnych latach, w miarę wychodzenia z kryzysu, liczba uczniów zwiększała się. Szkoła posiadała 4 oddziały, dysponowała 5 salami lekcyjnymi, w których zespół nauczycieli – składający się z 16 osób – realizował swe zadania50.
Skład stałego personelu zamieścił na swych łamach „Goniec Częstochowski”
w numerze z dnia 21 marca 1934 roku. Byli to profesorowie: Stanisław Barylski,
Ludwik Nowicki, inż. Marian Kosmala – kierownik warsztatu elektromonterskiego, J. Bzdęga – kierownik stolarni, instruktorzy: P. Perdylla, Władysław Polak, Józef Sitek, Józef Łysoń, Konstanty Chadziński – księgowy, Stefan Andrejew – kasjer, K. Pils – magazynier51.
Wysokie notowania szkoły w środowisku częstochowskim były wynikiem
dobrze prowadzonej i zorganizowanej pracy wychowawczej. Uczniowie, dumni
z tego, że przynależą do rodziny rzemieślniczej, chętnie garnęli się w jej mury.
Organizowane obozy przysposobienia wojskowego, wycieczki i biwaki harcerskie konsolidowały uczniów, tworzyły klimat koleżeństwa, rodziły przyjaźnie.
Wielu niezatartych wrażeń dostarczały uroczystości szkolne, rozgrywki sportowe, spotkania z uczniami innych szkół. Ukończenie szkoły i opuszczenie jej murów przez absolwentów nie oznaczało ostatecznego zerwania z placówką i nauczającym personelem, dążono do podtrzymywania kontaktu i organizowania
zebrań z jednoczesnym dokształcaniem zawodowym absolwentów w miarę postępu technicznego52.
Warto wspomnieć również o zasługach, jakie wniósł na rzecz szkoły Komitet Rodzicielski. Działał on od początku jej istnienia. Dzięki funduszom, które
pozyskiwał, organizując m.in. zabawy taneczne i loterie fantowe, wspierał ubogich uczniów, organizował dożywianie młodzieży na terenie placówki, sfinansował sztandar szkoły. Kryzys gospodarczy, który postępował w latach trzydziestych w Polsce, nie przeszkodził w zreorganizowaniu w roku szkolnym
1938/1939 Szkoły Rzemieślniczo-Przemysłowej na Gimnazjum Mechaniczne,
zgodnie z ustawą o szkolnictwie z 11 marca 1932 roku.
49
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Zapisy na kurs spawania i cięcia metali w Szkole Rzemieślniczo-Przemysłowej, „Goniec Częstochowski” 1932, nr 20, s. 3.
Z. Grządzielski, Od Szkoły…, s. 31.
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Summary
The High School of Regional Mechanical Crafts Society in years 1926–1933
The High School of Regional Mechanical Crafts Society was founded in
1926 through the efforts of the members of this Society, which spared no cost
and were desired to accomplish their goal.
Financial assistance to the newly created school was provided by Ministry of
Religion and Public Education as well as by the Municipal Council of
Czestochowa. Initially, the school trained students in the classes of the metallurgy and carpentry, in 1928 electronic department had been opened. In the interests of increasing level of education and better preparation of craftsmen to carry
out their profession, at school has been established professional courses of
bricklaying and carpentry. High school quotations in Czestochowa’s community
was the result of a well-organized and carried out educational work.
Military training camps and scout camping trips consolidated students,
formed a climate of friendship. Many indelible impressions were provided by
school events, sport games, meetings with students of other schools. Graduation
did not mean a final break with the school staff, but the mutual desire to maintain contact and organize meetings with the professional graduates while further
training in technical progress.
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Organizacja kształcenia na poziomie średnim
w szkołach Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
w Częstochowie w latach 1948–1956
Zakończone sukcesem tzw. Bloku Demokratycznego, sfałszowane wybory
parlamentarne z 19 stycznia 1947 r. przypieczętowały przejęcie pełnej kontroli
nad oświatą przez partię, która natychmiast przystąpiła do ofensywy ideologicznej w szkolnictwie1. Odpowiednie komórki organizacyjne powołane w strukturach PPR miały za zadanie podporządkować całą oświatę partii, zarówno pod
względem organizacyjnym, jak i programowym. Zmonopolizowanie przez PPR
ośrodka wytyczającego politykę oświatową w kraju doprowadziło do wyraźnego
upolitycznienia, czy może raczej upartyjnienia polityki oświatowej w Polsce2.
Odtąd kierunki, którymi miała podążać oświata, były formułowane przez przedstawicieli partii, którzy często byli jednocześnie wysokimi urzędnikami państwowymi i zawierane w dokumentach partyjnych. Na naradzie oświatowej PPR
30 października 1948 r. podkreślono konieczność wzmocnienia w programach
nauczania ideologii marksistowsko-leninowskiej oraz wprowadzenia nowych
treści i metod nauczania marksistowskiego. Hasła rewizji programów nauczania
i treści podręczników w kierunku usunięcia tzw. elementów ,,reakcyjnych”, nasycenia treści nauczania ideologią materializmu historycznego oraz pogłębienia
tematyki związanej z przodującą rolą ZSRR w świecie nadawały ster dokonującym się zmianom3.
1
2
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Zob. L. Szuba, Polityka oświatowa państwa polskiego w latach 1944–1956, Lublin 2002, s. 133.
R. Grzybowski, Przełomy polityczne jako momenty zwrotne w polityce oświatowej PRL, [w:]
Oświata, wychowanie i kultura fizyczna w rzeczywistości społeczno-politycznej Polski Ludowej
(1945–1989), red. R. Grzybowski, Toruń 2004, s. 48–49.
E.J. Kryńska, S.W. Mauersberg, Indoktrynacja młodzieży szkolnej w Polsce w latach 1945–1956,
Białystok 2003, s. 69.
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Utworzone w 1949 r. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, powstałe w wyniku
połączenia istniejących dotąd Robotniczego i Chłopskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, w okresie stalinowskim było organizacją oświatową o znaczącym
wpływie na szkolnictwo. Już w 1947 r. pracą RTPD zainteresowane było PPR,
zgodnie z decyzją Komisji Oświatowo-Kulturalnej KC PPR z czerwca 1947 r.
placówki RTPD miały stanowić wzór dla wszystkich szkół4. Towarzystwo było
organizacją robotniczą o jednolitym charakterze, wzbudzało z tego powodu żywe zainteresowanie partii. Według PPR do zadań towarzystwa, obok prowadzenia wzorcowych placówek dla dzieci i młodzieży robotniczej, należeć miało
rozpracowywanie pedagogiki marksistowskiej, walka z tzw. wpływami reakcyjnymi oraz rozwijanie światopoglądu socjalistycznego młodzieży. Do zadbania
o interesy RTPD w miejscowych radach narodowych, włączając w to zapewnienie
subwencji dla towarzystwa, zostali włączeni starostowie i radni należący do PPR5.
Zgodnie z zaleceniami Komisji Oświatowo-Kulturalnej KC PPR z 31 X 1947 r.,
Ministerstwo Oświaty miało przekazać pod zarząd RTPD aż 20% ogólnej liczby
szkół oraz większość nowych budynków6. W założeniach Ministerstwa Oświaty
szkoły TPD miały pełnić rolę ,,przodujących placówek wychowania socjalistycznego i nauczania opartego na naukowym poglądzie na świat”7. W październiku 1948 r. władzę w towarzystwie przejął Eustachy Kuroczko, szef opanowanego już wcześniej przez partię ZNP, który opracował statut szkoły ogólnokształcącej RTPD. Szkoły towarzystwa miały pracować w oparciu o program
obowiązujący w szkołach państwowych i publicznych, jednak z katalogu przedmiotów nauczania wyłączono religię, zniesiono praktyki i emblematy religijne8.
RTPD zakładało swoje szkoły w miastach wojewódzkich, powiatowych i innych o zwartym skupieniu ludności robotniczej. Towarzystwo prowadziło trzy
typy szkół, tj. szkoły ogólnokształcące stopnia podstawowego, stopnia podstawowego i licealnego, tzw. jedenastolatki oraz licea pedagogiczne. Do powszechnej praktyki partii należało tworzenie szkół TPD w dzielnicach typowo
robotniczych, gdzie znajdował się zarazem odpowiednio wyposażony budynek
szkolny. W 1949 r. Okólnik nr 2 Zarządu Głównego TPD uprościł zmianę formy
organizacyjnej szkół, szkoły podstawowe można było odtąd przekształcać
w tzw. szkoły rozwojowe TPD po uzyskaniu zgody Kuratorium Okręgu Szkolnego oraz w porozumieniu z Zarządem TPD9.
Najprawdopodobniej w okresie stalinowskim w Częstochowie pod szyldem
TPD funkcjonowały trzy szkoły. Miasto należało jeszcze do województwa kieleckiego, kiedy w roku szkolnym 1948/1949 Zarząd Główny TPD zaplanował
4
5
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K. Kosiński, Oficjalne i prywatne życie młodzieży w czasach PRL, Warszawa 2006, s. 125.
L. Szuba, dz. cyt., s. 174.
K. Kosiński, dz. cyt., s. 125.
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powstanie ogólnokształcących szkół TPD w każdym województwie. Oddział
częstochowski towarzystwa, podejmując inicjatywę utworzenia szkoły TPD
w mieście Częstochowa, swoją decyzję uzasadniał w następujący sposób: ,,[…]
Częstochowa jest ośrodkiem uprzemysłowionym, a więc robotniczym z jednej
strony, a ze względów na wpływy klerykalne, posiada tendencje utrzymania
sprzeczności i fanatyzmu. Przeto świecka szkoła typu tepedowskiego jest w tych
warunkach jedyną niezbędną, jako wolną od tego wpływu dla szerzenia ideologii
socjalistycznego wychowania młodych kadr o światopoglądzie marksistowskoleninowskim, więc pionierów budowy Polski socjalistycznej”10. I Szkołę Podstawową i Liceum Ogólnokształcące TPD otworzono przy pomocy Zarządu
Głównego TPD oraz partii i władz lokalnych, terenowych i centralnych w 1949 r.
przy ulicy Kopernika 27, jako szkołę rozwojową ogólnokształcącą stopnia podstawowego i licealnego11. W pierwszym roku pracy liczyła 7 ona klas podstawowych i jedną licealną. Wówczas przyjmowano bez selekcji wszystkie zgłaszające się dzieci, jednak jak napisano w sprawozdaniu z pracy szkoły: ,,trzon
młodzieży był właściwy, bo towarzysze partyjni zapisali wiele swoich dzieci do
szkoły i pomagali jej”12. II Szkoła Ogólnokształcąca Koedukacyjna TPD stopnia
podstawowego i licealnego w Częstochowie-Rakowie uruchomiona jesienią
1952 r., podobnie jak pozostałe szkoły TPD, została otwarta w dzielnicy robotniczej o sprzyjającym klimacie politycznym, o którym napisano: ,,Środowisko,
jakie stanowi Raków, jest pod względem politycznym pozytywne, na które silnie
oddziałuje organizacja partyjna PZPR na terenie huty”13. W trakcie wizytacji
o jednej ze szkół TPD napisano, że znajduje się w ,,środowisku, w którym widoczne jest oddziaływanie kleru Jasnej Góry. […] około 70% młodzieży uczęszcza na komplety religijne (są wśród nich niejednokrotnie dzieci członków partii)”14. Choć w mieście Częstochowa umieszczano szkoły TPD w dzielnicach
robotniczych, gdzie odczuwalne było oddziaływanie partii, jak wynika z zachowanej dokumentacji, wpływ na te środowiska miało również sanktuarium jasnogórskie, a ulegali mu nawet ,,towarzysze partyjni”. Można przypuszczać, że szerzenie świeckiego światopoglądu, jako jednego z podstawowych celów szkół TPD,
miało w tym miejscu z punktu widzenia interesów partii szczególne znaczenie.
Baza materialna szkół TPD na terenie Częstochowy pozostawiała wiele do
życzenia. Budynek szkolny I Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego
TPD, o kubaturze 4142,17 m3, w roku szkolnym 1951/1952 mieścił 10 całkowi10
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Archiwum Państwowe w Katowicach (dalej: APK), TPD Zarząd Okręgu w Katowicach (dalej:
TPD), sygn. 30, k. 35.
Tamże.
APK, TPD, sygn. 33, k. 183.
Archiwum Akt Nowych w Warszawie (dalej: AAN), zespół: Ministerstwo Oświaty w Warszawie, sygn. 1382, k. 275.
APK, zespół: Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach (dalej: PRWN), sygn.
493, k. 114.
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cie wyposażonych sal lekcyjnych, gabinet dyrektora, sekretariat, pokój higienistki, pokój nauczycielski, salę gimnastyczną, szatnię, kuchnię i jadalnię15.
Szkoła nie dysponowała jednak pracowniami naukowymi, na które brakowało
pomieszczeń. Pomoce naukowe do biologii, fizyki i chemii oraz jeden stojak do
map, przechowywano w dwóch szafach w jednym z pokoi. Bardzo mała sala
gimnastyczna mogła pomieścić jednocześnie zaledwie 20 ćwiczących osób. Na
jej skromnym wyposażeniu pozostawały: drabinki, kozioł, skrzynia i materace.
Boisko szkolne o powierzchni 112 m2 nie było przystosowane do ćwiczeń gimnastycznych, a szkoła nie posiadała funduszów na jego przystosowanie16. Baza
materialna szkoły TPD w Częstochowie-Rakowie na dzień 1 października 1952 r.
obejmowała, położony na peryferiach miasta, nowo wybudowany lokal dwupiętrowy o kubaturze 16 700 m3, z centralnym ogrzewaniem, mieszczący 15 sal lekcyjnych, w których jednocześnie naukę pobierać mogło 600 uczniów. W budynku znajdowały się: sala gimnastyczna, aula, biblioteka i czytelnia oraz sale przygotowane pod pracownie – biologiczną, geograficzną, prac ręcznych i fizykochemiczną, które jednak, oprócz ostatniej, nie były wyposażone, nie spełniały
więc swojej roli. Szkoła nie posiadała w tym czasie własnego sprzętu szkolnego,
więc uczniowie korzystali z wypożyczonych mebli17. Jeszcze w roku 1955/1956,
choć II TPD posiadało już ogrodzenie, brakowało bramy, co nastręczało trudności z utrzymaniem otoczenia budynku w czystości. Od początku funkcjonowania
placówki w nowym budynku występowały problemy z centralnym ogrzewaniem, które nie działało w pewnych partiach szkoły, zmuszając do ustawiania
pieców w salach lekcyjnych18. Przykład szkół częstochowskich pokazuje więc,
że nie zawsze placówki TPD mogły poszczycić się idealnymi budynkami i wyposażeniem, borykając się z podobnymi problemami jak inne szkoły.
Biblioteka I TPD w czerwcu 1952 r. liczyła łącznie 3811 tomów, z czego
226 stanowiły książki ideologiczne. Z biblioteki korzystało 226 uczniów, w tym
120 uczniów stopnia licealnego. Napotykano na trudności w rozwoju czytelnictwa w szkole spowodowane oddaleniem lokalu czytelni od budynku szkoły o 10
minut drogi – biblioteka znajdowała się w II Alei 3119. Podobną ilością książek
dysponowała w roku szkolnym 1952/1953 biblioteka szkolna II TPD, która liczyła 3807 tomów, w tym 3546 literatury uczniowskiej i 261 nauczycielskiej. Za
bibliotekę odpowiedzialna była nauczycielka języka polskiego na stopniu licealnym – Krystyna Biskup20.
Szkoły TPD były koedukacyjne. W I Szkole Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącym TPD w Częstochowie w roku szkolnym 1951/1952 funkcjonowały
15
16
17
18
19
20

APK, TPD, sygn. 33, k. 226.
Tamże, k. 222.
APK, TPD, sygn. 30, k. 39.
APK, PWRN, sygn. 491, k. 232.
APK, TPD, sygn. 33, k. 202, 204.
APK, TPD, sygn. 30, k. 61.
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dwie klasy VIII i po jednej IX i X. Łączna liczba uczniów klas licealnych wynosiła 150 osób, ze znaczną przewagą dziewcząt (67,76%) nad chłopcami
(32,24%)21. W kolejnym roku liczba oddziałów licealnych zwiększyła się do
sześciu, szkoła osiągnęła wówczas pełną organizację rozwoju, posiadając XI
klas22. Skład socjalny młodzieży klas licealnych (VIII–X) w I TPD przedstawiał
się w roku 1951/1952 następująco: 79 uczniów pochodzenia robotniczego
(52,67%), 46 – z inteligencji pracującej (30,67%) oraz 25 – pochodzenia chłopskiego (16,67%)23. W rok później skład socjalny młodzieży przedstawiał się podobnie. Wśród 192 uczniów uczęszczających do klas licealnych (VIII–XI) I TPD
dominowała młodzież robotnicza (54,17%), co trzeci uczeń klas licealnych był
potomkiem inteligencji pracującej (33,33%), a tylko mniej więcej co 10 był pochodzenia chłopskiego (12,5%)24. O ile więc odsetek młodzieży inteligenckiej
nieznacznie wzrósł, zmalała ilość młodzieży chłopskiej. Szczególne uprzywilejowanie młodzieży robotniczo-chłopskiej w dostępie do szkół TPD, rzeczywiście pozwoliło uczniom o pochodzeniu robotniczym kontynuować naukę na poziomie średnim, o czym świadczy struktura socjalna szkół, jednak młodzież
chłopska korzystała ze szkolnictwa średniego ogólnokształcącego w niewielkim
stopniu.
Tabela 1. Struktura socjalna młodzieży klas licealnych w I Szkole Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącym TPD w Częstochowie w latach 1951/1952–1952/1953
Pochodzenie
Lata

robotnicy

chłopi

inteligencja pracująca

Razem

liczba

%

liczba

%

liczba

%

liczba

%

1951/1952

79

52,67

25

16,67

46

30,67

150

100

1952/1953

104

54,17

24

12,5

64

33,33

192

100

Źródło: opracowanie własne na podstawie APK, TPD, sygn. 33, k. 183; APK, PWRN, sygn. 1134.

Skład socjalny młodzieży w szkole na Rakowie kształtował się podobnie jak
w I TPD. W roku szkolnym 1952/1953 naukę w oddziałach licealnych (VIII–XI)
pobierało tam łącznie 272 uczniów, w tym 120 chłopców (44,12%) i 152 dziewczęta (55,88%)25. Najliczniejsze były klasy VIII (80 uczniów) i IX (88 uczniów),
na trzecim miejscu pod względem liczebności znajdowały się klasy X (67 uczniów). Klasy VIII–X liczyły po dwa oddziały, klasa XI była jednooddziałowa

21
22
23
24
25

APK, TPD, sygn. 33, k. 184.
APK, PWRN, sygn. 1134, k. 3–4.
APK, TPD, sygn. 33, k. 183.
APK, PWRN, sygn. 1134, k. 4.
APK, TPD, sygn. 30, k. 60.
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i liczyła 37 uczniów26. Spadek liczby uczniów w klasie XI może świadczyć o działających mechanizmach selekcji szkolnej.
O przyjęciu do klasy VIII decydowały społeczne komisje kwalifikacyjne,
sprawdzające poza przygotowaniem rzeczowym kandydatów także ich pochodzenie społeczne, co miało umożliwić kształcenie na poziomie średnim młodzieży robotniczej i chłopskiej. Instrukcja z 1 czerwca 1948 r. zapewniała pierwszeństwo w przyjmowaniu do klas licealnych w kolejności: dzieciom robotników, chłopów mało- i średniorolnych, nauczycieli oraz inteligencji pracującej27.
Zarządzenie Ministra Oświaty z 24 kwietnia 1950 r. zobowiązywało kierownictwo szkół do powołania zespołów społeczno-pedagogicznych, które miały zajmować się kierowaniem młodzieży do liceów ogólnokształcących. Kryterium
selekcji stanowiło, obok uzdolnień, zainteresowań i postępów w nauce, także
pochodzenie społeczne. Podobne komisje powoływano przy liceach ogólnokształcących. W otrzymanych przez nie wytycznych zalecano w pierwszej kolejności przyjmowanie młodzieży o pochodzeniu robotniczo-chłopskim28. Również w następnych latach zarządzenia władz obligowały licea ogólnokształcące
do ulepszenia składu socjalnego uczniów na drodze zwiększenia odsetka młodzieży o pochodzeniu robotniczym za pomocą odpowiedniej polityki rekrutacyjnej, stypendialnej i internatowej29.
Zgodnie z odgórnymi zaleceniami przebiegał również nabór do oddziałów
licealnych szkół TPD na terenie Częstochowy. Rekrutacja do klasy VIII w I TPD
w roku szkolnym 1951/1952 została przeprowadzona przez sześcioosobową
Komisję Społeczno-Pedagogiczną, w skład której oprócz dyrektor szkoły Janiny
Puczyńskiej weszli: delegat Miejskiej Rady Narodowej – Wanda Sowier, przedstawiciel Związków Zawodowych – Litwiński, członkowie Rady Pedagogicznej
– Eugeniusz Krajewski i Marian Bethier oraz członek ZMP – Henryka Żukowska. Decyzją komisji, po przeprowadzeniu rozmów indywidualnych z kandydatami, dotyczących warunków rodzinnych, zainteresowań i zbadaniu poziomu
umysłowego młodzieży, spośród 128 kandydatów przyjęto 77 uczniów. Zarówno wśród kandydatów, jak i wśród przyjętych większość stanowiły dziewczęta
(49 osób, tj. 63,64%). W składzie socjalnym nowo przyjętych dominowała młodzież pochodzenia robotniczego – 60%, pozostali to młodzież chłopska – 11%,
inteligencka – 23% oraz dzieci wojskowych i rencistów inwalidów – 6%. Większość młodzieży inteligenckiej stanowiły dzieci pracowników umysłowych z awansu, którzy dawniej byli robotnikami lub też pracowników aparatu partyjnego30.
26
27

28
29
30

Tamże.
S. Mauersberg, M. Walczak, Szkolnictwo polskie po II wojnie światowej (1944–1956), Warszawa 2005, s. 73; Instrukcja w sprawie organizacji roku szkolnego 1948/49 w szkolnictwie
ogólnokształcącym, „Dziennik Urzędowy Ministerstwa Oświaty” 1948, nr 5, poz. 112.
L. Szuba, dz. cyt., s. 185–186.
Tamże, s. 201.
APK, TPD, sygn. 33, k. 217.
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W następnym roku Komisja Społeczno-Pedagogiczna, pracując w oparciu o instrukcję z dnia 4 maja 1953 r. /Nr SO-3-2436/53/ w sprawie rekrutacji do klasy
VIII, po rozpatrzeniu 126 podań przyjęła w poczet licealistów 76 kandydatów,
w tym 55 (72,37%) dziewcząt i 21 (27,63%) chłopców. W składzie socjalnym
nowo przyjętych zdecydowanie przeważały dzieci robotnicze – 55 osób (72%),
pozostali to potomkowie chłopów małorolnych (6%) i średniorolnych (1%), inteligencji pracującej (13%) i inni (8%)31. Odpowiednia polityka rekrutacyjna pozwalała zatem kształtować strukturę społeczną klas licealnych zgodnie z interesem władz.
Formą faworyzowania młodzieży robotniczo-chłopskiej w dostępie do liceów
ogólnokształcących był także system stypendialny. W roku szkolnym 1951/1952
w I TPD stypendium, przydzielane komisyjnie z udziałem przedstawicieli ZMP,
pobierało 44 uczniów. W pierwszej kolejności otrzymała je młodzież robotnicza
(68,18%), półsieroty oraz młodzież pochodzenia chłopskiego do 3 ha ziemi
(20,45%), w dalszej kolejności dzieci inteligencji pracującej (11,36%). Najwięcej stypendiów otrzymały dziewczęta (70,45%), co wiązało się z osiąganymi
przez nie, lepszymi niż w przypadku chłopców, wynikami w nauce. Wysokość
stypendiów wahała się od 60 do 160 zł, z tym że tylko 4 osoby (9,09%) otrzymały najwyższe stypendium, najwięcej uczniów – 24 (54,54%) – otrzymało stypendium w kwocie 90 zł, pozostali stypendyści (36,36%) po 60 zł32. Największą
grupę stypendystów stanowiła młodzież robotnicza, należy jednak pamiętać, że
w szkołach TPD na terenie Częstochowy stanowiła ona największy odsetek
uczniów. Pomoc materialna nie ograniczała się do stypendium, inną formą pomocy był zakup z funduszy Wydziału Oświaty w Katowicach odzieży zimowej
na sumę 2500 zł, koszul i krawatów dla młodzieży zrzeszonej w ZMP oraz koszulek na gimnastykę33.
Kadra szkół RTPD wybierana była przez szkolny komitet organizacyjny
w porozumieniu z władzą szkolną i po wcześniejszym uzgodnieniu z przedstawicielami partii. W skład personelu wchodzili zwykle nauczyciele oddani Polsce
Ludowej34. Uprzywilejowanie szkół TPD widoczne było także w zakresie pensji
nauczycieli, którzy otrzymywali co najmniej 10% dodatku pobieranego uposażenia35. W roku szkolnym 1951/1952 I TPD liczyło łącznie 22 pracowników fizycznych i umysłowych, z czego 15 było członkami ZOZ. Spośród członków
ZOZ 3 osoby należały do PZPR, 3 do ZMP, 9 było bezpartyjnych. Ośmiu nauczycieli podejmowało pracę w organizacjach społecznych poza szkołą, jedenastu działało na terenie szkoły36.
31
32
33
34
35
36

APK, PWRN, sygn. 1134, k. 66.
APK, TPD, sygn. 33, k. 216.
Tamże, k. 217.
L. Szuba, dz. cyt., s. 175.
Tamże.
APK, TPD, sygn. 33, k. 199.

382

Izabela ZIMOCH-PIASKOWSKA

W klasach licealnych pracowało 11 nauczycieli, spośród których 8 stanowiły
kobiety, kadra była więc sfeminizowana. Większość zatrudnionych posiadała
wymagane kwalifikacje do nauczania w szkole średniej.
Tabela 2. Kadra I TPD w roku szkolnym 1951/1952 – nauczyciele klas licealnych VIII–XI
Lp.

Imię i nazwisko

Rodzaj zatrudnienia

Kwalifikacje

Przedmiot

1.

Janina Puczyńska

etat

dyplom nauczyciela szkoły zawodowej, mgr historii

historia

2.

Barbara Kierat

etat

dyplom nauczyciela szkoły podstawowej, WKN geografia

geografia, wychowanie fizyczne

3.

Kazimierz Wiśniewski

etat

mgr filozofii, dyplom nauczyciela
szkoły średniej

język polski

4.

Maria Tomaszewska

etat

kurs języka rosyjskiego

język rosyjski

5.

Martyna Głodkowska

etat

Uniwersytet Warszawski w zakresie prawa

fizyka, chemia

6.

Maria Gądzio

etat

dyplom nauczyciela szkoły średniej, mgr filozofii w zakresie języka język francuski
francuskiego

7.

Helena Karwan

dyplom nauczyciela szkoły średkontraktowy niej, mgr filozofii w zakresie języka język niemiecki
niemieckiego

8.

Bogusława Tymoczko

kontraktowy średnie

9.

Teresa Wielgut

etat

służba Polsce

dyplom nauczyciela szkół średnich matematyka
śpiew, wychowanie fizyczne,
przysposobienie sportowe

10. Marian Bethier

etat

Seminarium Nauczycielskie

11. Eugeniusz Krajewski

etat

Seminarium Nauczycielskie, WKN biologia, rybiologia
sunki

Źródło: opracowanie własne na podstawie APK, TPD, sygn. 33, k. 224–226.

Spośród 13 nauczycieli pracujących w klasach licealnych II Szkoły Ogólnokształcącej Stopnia Podstawowego i Licealnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
w Częstochowie-Rakowie w roku szkolnym 1952/1953 nie wszyscy posiadali
wymagane kwalifikacje do nauczania w szkole średniej – 4 osoby (30,77%) nie
posiadały odpowiednich kwalifikacji. Troje nauczycieli należało do PZPR37.

37

APK, TPD, sygn. 30, k. 63.
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Tabela 3. Nauczyciele klas licealnych Szkoły Ogólnokształcącej Stopnia Podstawowego i Licealnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Częstochowie-Rakowie w 1952 r.
Lp. Imię i nazwisko

Kwalifikacje

Tadeusz Dyl (dy- dyplom magistra filozofii – sperektor)
cjalność pedagogika, geografia

1.

Staż zawodowy w latach

Rodzaj zatrudnienia

Klasy

Zajęcia pozalekcyjne

22

etat

IX–XI

—

2. Tadeusz Biskup

PWSP Kraków, specjalność język polski

12

etat

VIII–XI

kierownik
świetlicy

3. Krystyna Biskup

dyplom magistra filologii polskiej

—

etat

VII–X

biblioteka

—

etat

VI–XI

kółko biologiczne

4. Cecylia Filipczyk PWSP, specjalność biologia

5. Ezechiel Hybsz

dyplom nauczyciela szkoły podstawowej, specjalność matematyka, chemia

27

6. Stefan Sikora

Seminarium Nauczycielskie,
WKN, specjalność geografia

16

etat

VI–X

kółko krajoznawcze

7. Jadwiga Miller

Pedagogium, Wakacyjny Kurs
Wychowania Fizycznego III
stopnia

8

etat

IV–XI

kółko tańca

etat (bez
kółko chemiVIII–X
kwalifikacji)
ków

8.

Tadeusz Muszyński

Liceum Pedagogiczne, Kurs
Wychowania Fizycznego II
stopnia

3

etat

V–XI

SKS

9.

Zdzisława Pawłowska

dyplom magistra filozofii, specjalność historia

10

etat

VI–XI

czytelnia

liceum – Szwajcaria, specjalność
język rosyjski

7

etat (bez
kwalifikacji)

VI–XI

—

11.

Uniwersytet – Poznań, specjalJózef Jędrychowność język angielski, język franski
cuski

—

etat

VIII–XI

czytelnia

12.

Tadeusz Zelechowski

średnia szkoła techniczna, specjalność fizyka

6

etat (bez
kółko radioVIII–XI
kwalifikacji)
techniczne

Uniwersytet Warszawski (4 lata),
specjalność matematyka

8

etat (bez
VIII–XI
kwalifikacji)

10. Emilia Pupko

13. Natalia Mogiła

—

Źródło: opracowanie własne na podstawie: APK, TPD, sygn. 30, k. 63.

Również w kolejnych latach zdarzało się, że brakowało nauczycieli z odpowiednimi kwalifikacjami, na przykład w roku szkolnym 1954/1955 w obsadzie
II TPD brakowało nauczycieli języka rosyjskiego i fizyki38.

38

APK, PWRN, sygn. 490, k. 59–60.
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Zwykle dyrektorami częstochowskich szkół TPD zostawali członkowie
PZPR39, naciskano aby do partii przynależało jak najwięcej przedstawicieli grona pedagogicznego, a podczas wizytacji oceniano światopogląd poszczególnych
nauczycieli oraz ich postawę wobec religii40. W szkole TPD na Rakowie w roku
szkolnym 1954/1955 podczas wizytacji stwierdzono, że ,,słabą stroną jest brak
nauczycieli partyjnych”, bazę przyszłej organizacji partyjnej na terenie szkoły
miało stanowić 5 nauczycieli należących do ZMP41.
Ofensywa ideologiczna w oświacie, a zatem również indoktrynacja nauczycieli, odbywała się przy czynnym zaangażowaniu ZNP. Znaczącą część prac
o charakterze polityczno-ideologicznym przejmowały Zakładowe Organizacje
Związkowe działające w oparciu o instrukcje Zarządu Głównego ZNP. ZOZ
w szkole TPD na Rakowie w roku szkolnym 1950/1951 otrzymała polecenie organizowania obok szkolenia zawodowego także szkolenia ideologicznego, prowadzone dla grona pedagogicznego lekcje pokazowe miały uwzględniać metodę
dialektyczną42. Zadania ZOZ w I TPD obejmowały natomiast: kształcenie ideologiczne nauczycieli, kontrolę realizacji zobowiązań, dyscyplinę i socjalistyczny stosunek do pracy, czy wreszcie ,,upolitycznienie nauczyciela i szkoły we
wszystkich przejawach życia organizacyjnego i pozaszkolnego”43. Celem odbywających się co drugi tydzień zebrań samokształceniowych w I TPD w roku
szkolnym 1951/1952 było podnoszenie świadomości ideowo-politycznej nauczycieli oraz jakości pracy i realizacji programów. Efekt tych zabiegów, jak
czytamy w sprawozdaniu z pracy Zakładowej Organizacji Związkowej, był
zgodny z odgórnymi założeniami: ,,Nauczycielstwo pod wpływem samokształcenia stosuje na wszystkich lekcjach naukowy pogląd na świat i stosuje wskazania marksistowsko-leninowskie w nauczaniu i wychowaniu”44. Nauczyciele I TPD
brali udział w różnych formach dokształcania ideologicznego i zawodowego, takich jak: konferencje sierpniowe, praca ośrodków metodycznych, czytali czasopisma naukowe, omawiali lekcje otwarte, podkreślając kształtowanie światopoglądu naukowego u młodzieży45, uczyli się również języka rosyjskiego.
W sprawozdaniu I TPD za rok szkolny 1951/1952 w punkcie zatytułowanym: ,,Troska o socjalistyczną treść nauczania” za najważniejsze kwestie uznano
postawę nauczyciela i ,,urabianie jej w samokształceniu ideologicznym”.
Stwierdzono przy tym, że ,,Materializm dialektyczny i historyczny, ekonomikę
socjalizmu, zagadnienia współczesne znają u nas wszyscy nauczyciele i dali tego
dowód, składając egzamin ideologiczny na stopień co najmniej dobry. W lek39
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cjach szkolnych każdy nauczyciel […] szkoły stara się w nauczaniu realizować
właściwie program nauczania i nasycać go treścią socjalistyczną”46. W 1952 r.
w II TPD zalecono, aby w procesie dokształcania nauczycieli zwrócić szczególną uwagę na ,,środki i sposoby kształtowania u młodzieży naukowego poglądu
i wychowania jej w moralności socjalistycznej, wyzwalającej człowieka od wierzeń, zabobonów i religianctwa”47.
Nie zawsze jednak realizacja treści i wartości socjalistycznych w pracy zawodowej nauczyciela łączyła się z wyznawanym poza szkołą światopoglądem,
co zauważały dyrekcje szkół i wizytatorzy. Jak stwierdził sprawozdawca w jednej ze szkół TPD w Częstochowie – niektórzy nauczyciele, choć dobrze realizują program szkoły, inaczej postępują w życiu prywatnym48.
Pracy Zakładowej Organizacji Związkowej w roku szkolnym 1952/1953
przypisywano podniesienie poziomu ideologicznego nauczycieli, co zawdzięczano odbytym szkoleniom, na których nauczyciele zostali zapoznani z problematyką XIX Zjazdu WKP(b), omówili Ekonomiczne problemy socjalizmu w ZSSR,
Życie i walkę J. Stalina, przedyskutowali Wytyczne VIII Plenum KC PZPR itp.
Przekonywano, że dzięki przykładowi płynącemu ze strony aktywu ZOZ w szkole
wzrosła obowiązkowość i systematyczność pracy nauczycieli, gdyż: ,,Nauczyciele sami indagowali się wzajemnie, czy piszą konspekty i głośno potępiali dostrzeżone wypadki nieprzygotowania się do lekcji”49.
W przededniu odwilży październikowej praca ZOZ nie była już oceniana tak
pozytywnie. W roku szkolnym 1955/1956 w jednej ze szkół TPD w prowadzonych metodą dyskusyjną szkoleniach ZOZ-u nauczyciele, poza nielicznymi wyjątkami, słabo włączali się w dyskusję, nie omawiano zagadnienia świeckości
szkoły i wychowania młodzieży w światopoglądzie naukowym, a na Uniwersytecie Marksizmu-Leninizmu dokształcała się jedynie dyrektor50.
Celem wizytacji VI Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego TPD
(dawniej I TPD) przeprowadzanej w miesiącach styczeń–marzec 1956 r. była:
,,Ocena pracy szkoły TPD głównie z punktu widzenia realizacji głównego założenia tych szkół: a) ateistycznego uczenia i wychowania dzieci i młodzieży oraz
b) siły ideowo-politycznego oddziaływania na młodzież”51. Specyficzne dla
omawianego okresu wydają się kierunki badań pracy szkół podczas wizytacji.
Zwracano uwagę m.in. na przynależność organizacyjno-polityczną kadry nauczającej, postawę polityczną poszczególnych nauczycieli, a przede wszystkim
ich postawę w kwestii wychowania ateistycznego. Sprawdzano również udział
kadry w ,,marksistowskim dokształcaniu się” oraz oceniano sposób kształtowa46
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nia materialistycznego poglądu podczas zajęć pozalekcyjnych. Do innych badanych obszarów należała praca POP, współpraca szkoły i POP z organizacjami
młodzieżowymi w zakresie ideowego wychowania młodzieży, a także ,,w jakich
zjawiskach przejawia się oddziaływanie kleru na szkołę”52.
W 1956 r. daje się jednak zauważyć w szkołach TPD na terenie Częstochowy odchodzenie nauczycieli od pełnej realizacji założeń świeckiego wychowania i realizacji marksistowsko-leninowskich założeń programów. W roku szkolnym 1955/1956 w planie pracy dyrektora szkoły i rady pedagogicznej VI Szkoły
Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego nie uwzględniono zagadnienia
świeckości nauczania i kształtowania naukowego światopoglądu młodzieży53.
Wizytacja VI TPD w marcu 1956 r. wykazała, że pomimo rozumienia przez
większość nauczycieli tego, w jaki sposób wykorzystać proces nauczania do
kształtowania naukowego poglądu na świat, nie realizowali oni owego celu
w trakcie zajęć lekcyjnych, nie wykorzystano również godzin wychowawczych.
W szkole brakowało literatury wydawnictwa TPD, m.in. O godzinach wychowawczych oraz Zagadnienia świeckości nauczania. Kształtowaniu materialistycznego światopoglądu młodzieży niewystarczająco służyły również zajęcia
pozalekcyjne54. Także wizytacja szkoły na Rakowie w styczniu 1956 r. wykazała, że wychowawcy klasowi nie potrafią w odpowiedni sposób prowadzić godzin
wychowawczych, tymczasem jak wskazywano: ,,Godziny wychowawcze mają
między innymi pogłębić i rozszerzyć materiał światopoglądowy oraz zagadnienie świeckości”55.
Całkowicie laicki charakter nauczania w szkołach prowadzonych pod szyldem TPD był szczególnym przejawem ideologizacji szkolnictwa forsowanej
przez władze PRL. Wyłączenie religii ze szkoły oznaczało w praktyce nie tylko
likwidację lekcji religii, zastąpionych godzinami wychowawczymi, na których
omawiano historię rewolucji, sukcesy państw komunistycznych itp., dotyczyło
także zniesienia obyczaju modlitwy przedlekcyjnej, zakazu noszenia symboli religijnych, czy też uczestnictwa w nabożeństwach. Religię zastąpić miała tutaj
,,socjalistyczna moralność”, wpajana młodzieży na wszystkich przedmiotach56.
W roku szkolnym 1952/1953 głównym założeniem szkoły I TPD było ,,kształtowanie postępowania wychowanków w moralności socjalistycznej”. Cel ten
zamierzano osiągnąć m.in. przez budzenie szacunku dla partii, rządu ludowego
oraz kultu dla bohaterów walki o postęp, a także wyrabianie dyscypliny pracy
i poszanowania własności społecznej. Rozwijaniu moralności socjalistycznej
służyć miało również budzenie entuzjazmu dla osiągnięć Polski Ludowej, krajów demokracji ludowej i klasy robotniczej krajów imperialistycznych, rozwija52
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nie poczucia przyjaźni z narodami ZSRR. Założenia wychowawcze oscylowały
wokół takich zagadnień jak: rozwijanie poczucia krytyki i samokrytyki, kształtowanie przekonania o wyższości życia i działania w kolektywie, walka o pokój,
udział w pracy służącej realizacji planu 6-letniego, budzenie szacunku dla pracy
fizycznej, a także walka z przesądami i tzw. ,,poglądami idealistycznymi”57.
Jeszcze w roku 1956 wiążącą rolę ideologiczną przypisywano lekcjom wychowawczym, których zadaniem miało być ,,wzmacnianie i utrwalanie między
uczniami wspólnej więzi moralnej, wyrabianie nowych socjalistycznych kryteriów moralnych i usuwanie dawnych nawyków i burżuazyjno-religiańskich poglądów w dziedzinie etyki przez wyjaśnianie właściwej treści pojęć moralnych”58.
Instrukcja Ministra Oświaty z 4 maja 1948 r.59 wprowadziła poważne zmiany organizacyjne w szkolnictwie ogólnokształcącym, zwłaszcza na poziomie
średnim, co uzasadniano koniecznością szybkiego przygotowania kadr dla potrzeb gospodarki wymagającą skrócenia czasu trwania nauki szkolnej. Od roku
szkolnego 1948/1949 dotychczasowe gimnazja i licea zostały przekształcone na
szkoły ogólnokształcące stopnia licealnego, obejmujące klasy VIII–XI, lub też
połączone ze szkołami podstawowymi w tzw. jedenastolatki, z klasami od I do
XI60. W programie klas licealnych wprowadzono zmiany, w klasie IX – był to
jednolity program przejściowy oparty na programie klas II i III dotychczasowego trzyletniego gimnazjum. Klasy X i XI realizowały program dotychczasowego
liceum, zlikwidowano jednak różnice w treściach nauczania pomiędzy klasami
humanistycznymi i matematyczno-fizycznymi61. Program klas VIII–XI w szerszym niż dotąd zakresie miał uwzględniać biologię, geografię i geologię. W założeniu miał być on uniformistyczny, jednakowy dla całej młodzieży62. Brak
zróżnicowania, uniformizm nieuwzględniający zróżnicowanych zainteresowań
młodzieży, a także zepchnięcie łaciny do roli przedmiotu do wyboru spowodowało uzasadnione protesty w środowisku pedagogicznym63.
Instrukcja programowa na rok szkolny 1949/1950 zalecała nasycenie programów wszystkich przedmiotów w większym niż dotąd stopniu elementami
ideologicznymi w celu wyrobienia politycznego młodzieży, ukształtowania jej
światopoglądu i ofiarności w budowie społeczeństwa socjalistycznego, co miało
ostatecznie zakończyć okres zmagania się z pozostałościami szkoły przedwojen-
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nej64. Ze względów ,,natury ideologicznej i dydaktycznej” w nauczaniu języków
obcych na czoło wysunięto język rosyjski65. Przeładowane programy pozostawiały wiele do życzenia pod względem poprawności dydaktycznej. Utrzymując
w klasach licealnych prawie wszystkie przedmioty z roku 1948, wprowadzono
nowe, jak nauka o społeczeństwie w klasie X, czy astronomia w klasie XI. Nasycenie programów treściami ideologicznymi i wychowawczymi, a także przyjęcie marksizmu-leninizmu za podstawę światopoglądową, wychowawczą i metodologiczną programów spowodowało, że rok szkolny 1949/1950 był określany
jako rok walki o przełom ideologiczny w oświacie66.
Programy z 1950 r. obowiązywały bez większych zmian do 1954 r. Nowy
plan nauczania wprowadzony w szkole podstawowej i liceum ogólnokształcącym w roku 1953/1954 znacznie odbiegał od zasad higieny szkolnej z uwagi na
nadmierną liczbę obowiązkowych zajęć lekcyjnych, która w klasie IX licealnej
dochodziła nawet do 38 godzin tygodniowo. Oprócz tego młodzież brała udział
w zajęciach pozalekcyjnych i pracach społecznych. Krytyka przeładowanych
programów zainicjowała opracowanie zmian ogłoszonych w postaci Instrukcji
programowej i podręcznikowej dla 11-letnich szkół ogólnokształcących na rok
szkolny 1954/195567. Wprawdzie instrukcja pozostawiała bez zmian cele i założenia ideologiczne, aczkolwiek rozładowywała materiał nauczania. Opracowany
w 1955 r. nowy plan nauczania dla szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego zmniejszył liczbę zajęć obowiązkowych, ograniczając tygodniowy wymiar zajęć do 32 godzin, z wyjątkiem klasy IX, gdzie były 33 lekcje68.
Realizacja programów nauczania w szkołach TPD na terenie Częstochowy
nastręczała trudności nie tylko z uwagi na przeładowanie podręczników, ale także ze względu na brak pracowni przedmiotowych, odpowiedniej ilości podręczników, a nawet wykwalifikowanego nauczyciela. W roku szkolnym 1951/1952
w I TPD napotykano na trudności w realizacji programu nauczania wynikające:
w zakresie chemii – z braku pracowni i odpowiednich urządzeń uniemożliwiających wykonywanie ćwiczeń grupowych (kl. VIII); ze zbyt małej ilości podręczników do języka niemieckiego (kl. VIII) – 3 na klasę, oraz do języka rosyjskiego
w klasie IX (30% nie miało podręcznika) i X. Narzekano na podręczniki do historii w klasie IX i X, które były niedostosowane do obowiązującego programu,
jak też na brak materiałów źródłowych i map, a zupełny brak opracowania niektórych tematów zmuszał nauczycieli do korzystania z podręczników radzieckiej
szkoły 10-letniej, w klasie IX brakowało pomocy naukowych z biologii, nauczy-
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ciele geografii w klasie IX także borykali się z brakiem podręcznika do69. Trudności w terminowej realizacji programów nauczania klas licealnych w roku
szkolnym 1952/1953 spowodowane były w znacznej mierze przez zmiany osobowe w kadrze pedagogicznej, co spowodowało w niektórych klasach luki
w prowadzeniu takich przedmiotów jak: matematyka, historia, nauka o konstytucji70. Trudności z realizacją materiału nauczania niektórych przedmiotów spowodowane były także nadmiarem imprez, np. w klasie X przepadło 26 lekcji
matematyki z powodu różnego rodzaju uroczystości, akademii i wyjazdów służbowych nauczyciela71. Uczniowie wykazywali również trudności z innymi
przedmiotami, kulała ortografia, interpunkcja, fonetyka i składnia w zakresie języka polskiego w klasach VIII72.
Plany zajęć poszczególnych klas licealnych nie zawsze były opracowane
zgodnie z zasadami higieny szkolnej, bywało, że przedmioty, których wymiar
wynosił 2 lub 3 godziny tygodniowo, odbywały się w kolejno następujących po
sobie dniach (geografia, geologia, chemia, historia, język rosyjski), innym razem
trudne przedmioty, takie jak matematyka, fizyka, język angielskie czy język polski występowały dopiero na 7 godzinie lekcyjnej. Bywało również tak, że dana
klasa miała w jednym dniu aż 9 lekcji lub też w soboty odbywały się wyłącznie
lekcje łatwe, jak: rysunek (2 godziny), przysposobienie sportowe (2 godziny),
lekcja wychowawcza, innego dnia ta sama klasa miała w planie: dwie godziny
fizyki, dwie godziny języka polskiego, język rosyjski, historię i matematykę73.
Zagadnienia polityczne i ideologiczne wprowadzano w zasadzie na wszystkich
przedmiotach. Podczas hospitacji zalecano przywiązywać szczególną wagę do instruowania nauczycieli pod kątem ideologicznym74. Upolitycznienie i ideologizacja procesu lekcyjnego szczególnie widoczne były na lekcjach języka polskiego,
gdzie np. w klasie IX przeprowadzano szereg lekcji metodą dyskusyjną na temat
współczesnych zagadnień z życia politycznego, społecznego, ekonomicznego
i kulturalnego, podobnie jak w klasie X, gdzie dodatkowo omawiano te zagadnienia w odniesieniu do ,,krajów demokracji ludowej”; wiele uwagi poświęcono także projektowi nowej konstytucji, realizacji planu 6-letniego oraz walce o pokój75.
Dbano, aby licealiści znali historię ruchu rewolucyjnego w Rosji oraz jej
wybitnych przedstawicieli, a także ustrój i geografię ZSRR, do czego wykorzystywano m.in. język rosyjski76, przy okazji języka francuskiego omawiano również życiorysy przywódców partii komunistycznej, takich jak np. Maurice Thorez77.
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W nauczaniu podkreślano znaczenie walki klas w rozwoju społecznym oraz
wyższość komunizmu nad kapitalizmem. Znaczącą rolę w wychowaniu młodzieży odgrywał tzw. ,,patriotyzm ludowy”, który rozwijano w I TPD przez zapoznawanie z osiągnięciami Polski Ludowej w okresie niepodległości i porównanie tych osiągnięć z niedołęstwem gospodarki kapitalistycznej w okresie międzywojennym78. Tematykę tę poruszano szczególnie na języku polskim, np.
w klasie XI w roku szkolnym 1952/1953 główny nacisk położono na literaturę
,,epoki imperializmu i rewolucji proletariackich, w której mocno podkreślono
walkę klasową proletariatu przeciw burżuazji i w związku z tym dekadencję
burżuazji oraz ustroju kapitalistycznego”79. Omawiając literaturę Młodej Polski,
nauczyciel wskazywał na jej ,,wsteczne cechy” występujące w obliczu coraz silniejszego rozwoju ruchu robotniczego. Podczas przerabiania utworów Stefana
Żeromskiego szczególną uwagę zwracano na krytykę moralności mieszczańskiej, wrażliwość na przejawy nędzy klas upośledzonych oraz ,,ideologię ofiarnictwa zamiast programu społecznego” (Ludzie bezdomni). Ukazywano młodzieży ,,ostrość walk klasowych i lęk burżuazji przed rewolucją, jak również reformizm jako środek łagodzenia konfliktów klasowych”80. Za pomocą przygotowanej do celów dyskusji lektury zaznajomiono uczniów z tzw. ,,utworami antyburżuazyjnymi”, takimi jak: Ojczyzna W. Wasilewskiej, W Grzmiącej W. Kowalskiego i Pawie pióra L. Kruczkowskiego81. Podczas wizytacji lekcji języka
polskiego w II TPD w roku szkolnym 1952/1953 w klasie VIII wizytator, pozytywnie oceniając poziom młodzieży oraz realizację materiału nauczania, zwrócił
jednak uwagę, że należy ,,na przykładach pokazać młodzieży służebność literatury i w związku z tym jej klasowość”, czego nauczyciel nie uczynił. Z kolei
przeprowadzoną w klasie XI lekcję dotyczącą znaczenia narodowej sztuki polskiej oceniono jako dobrze przeprowadzoną pod względem światopoglądowym,
stwierdzono przy tym, że wśród uczniów istnieje ,,uczulenie religijne”, gdyż
chętnie podejmują dyskusję na tematy religijne, co tłumaczono wpływem z zewnątrz82.
Przejawy ofensywy ideologicznej dawały o sobie znać w sposób jaskrawy
także na innych przedmiotach. W roku szkolnym 1952/1953 na lekcjach historii
w klasie XI w I TPD uczniowie, jak relacjonuje sprawozdawca: ,,[…] zdobyli
umiejętność dialektycznego ujmowania procesów i wydarzeń historycznych.
Zrozumieli rozwój społeczności ludzkiej poprzez różne okresy, których podłożem były zawsze stosunki ekonomiczne. Dowiedzieli się, że każdy nowy okres
rozwoju był wynikiem walki klas społecznych”83. Tematyka lekcji biologii w kla78
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sie XI w roku szkolnym 1952/1953 obejmowała główne teorie ewolucji oraz ich
marksistowską ocenę, młodzież zaznajomiła się również z wiadomościami o pochodzeniu życia z punktu widzenia marksistowskiego84. W nauczaniu matematyki ,,uwzględniano momenty wychowawcze, takie jak wdrażanie patriotyzmu
ludowego i internacjonalizmu przez rysowanie postaci wielkich matematyków
oraz wdrażanie naukowego poglądu na świat”85. Na lekcjach fizyki ,,młodzież
poznała w ogólnych zarysach rozwój nauki o budowie atomu i energii atomowej
oraz wyzyskanie jej w celach wojennych (imperialiści) i pokojowych (Związek
Radziecki), omawiano także zagadnienia polityczne i gospodarcze związane
z energią atomową”86.
Szczególną rolę w upolitycznieniu nauczania spełniała w klasie XI nauka
o konstytucji, gdzie uczniowie uczyli się odpowiednio wiązać fakty z życia,
walki i pracy klasy robotniczej z odpowiednimi artykułami Konstytucji PRL
i odnosić je do rzeczywistości. Ponadto ,,Nauczycielka starała się przekonywać
uczniów o wielkiej roli Związku Radzieckiego w dziele naszej niepodległości
i pomocy od chwili powstania I Dywizji Kościuszkowskiej do dziś, a tym samym wzbudziła pozytywne uczucia dla Kraju Rad i krajów demokracji ludowej”87. Uczniowie zaznajomili się również z wypowiedziami B. Bieruta z okresu
projektu Konstytucji Rzeczpospolitej Ludowej88.
Związanie pracy szkoły z 6-letnim planem przebudowy gospodarki jako zasadniczym nurtem życia państwa i mas pracujących stanowiło swoisty obowiązek władz szkolnych TPD. Zagadnienia planu 6-letniego polecono wprowadzić
radom pedagogicznym do rozkładu materiału, gazetek ściennych i napisów na
ścianach szkół, urządzano pogadanki i wycieczki związane z tą tematyką.
Szczególną uwagę zwracano na organizowanie w szkołach TPD akcji i imprez
masowych, o czym mówiły wytyczne do pracy wychowawczej na rok szkolny
1950/1951, które na pierwszy plan wysuwały rangę obchodów 1 maja jako święta narodowego wywalczonego przez klasę robotniczą89. O konieczności realizacji zagadnień związanych z Planem 6-letnim przypominano w zagadnieniach
powizytacyjnych90. W I TPD z Planem 6-letnim zaznajamiano uczniów na lekcjach chemii, w tym celu opracowano lektury: Chemia w Planie 6-letnim oraz
Przemysł w Planie 6-letnim, podobną tematykę przerabiano również na lekcjach
fizyki i geografii91.
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W roku szkolnym 1951/1952 klasy licealne I TPD nie uzyskały zadowalających wyników w nauce, spośród 152 uczniów liceum promocję uzyskało 73%,
przy frekwencji 95%92. W tej samej placówce w kolejnym roku szkolnym również niespełna 73% uczniów otrzymało promocję bez egzaminu poprawkowego,
zdać go musiało natomiast 16,66% uczniów, pozostali promocji nie otrzymali.
Jak widać, mniej więcej co czwarty uczeń miał trudności w sprostaniu wymaganiom programowym, co w najlepszym wypadku kończyło się egzaminem poprawkowym.
Tabela 4. Wyniki klasyfikacji uczniów klas VIII–XI I TPD w Częstochowie za II semestr roku
szkolnego 1952/1953
Klasa VIII
Wyniki klasyfikacji

liczba
uczniów

Klasa IX

%

liczba
uczniów

Klasa X

%

liczba
uczniów

Klasa XI

%

liczba
uczniów

%

Nieklasyfikowani

—

—

—

—

—

—

—

—

Klasyfikowani

79

100

77

100

18

100

—

—

Promowani bez egzaminu
poprawkowego

56

75

61

79,2

10

55,4

—

—

Niepromowani bez dopuszczenia do egzaminu
poprawkowego

9

10

6

7,8

3

16,6

—

—

Dopuszczeni do egzaminu
poprawkowego

14

15

10

13

5

18

—

—

Dopuszczeni do egzaminu
dojrzałości

—

—

—

—

—

—

13

100

Zdało egzamin dojrzałości

—

—

—

—

—

—

13

100

Źródło: opracowanie własne na podstawie APK, PWRN, sygn. 1134, k. 77.

Braki w pracy dydaktyczno-wychowawczej próbowano usuwać za pomocą
różnych środków. Już w roku 1949/1950 w szkołach wszystkich typów wprowadzono egzaminy poprawkowe dla uczniów, którzy otrzymali ocenę niedostateczną z jednego lub dwóch przedmiotów w wyniku klasyfikacji końcowej. Celem egzaminów miało być umożliwienie nadrobienia zaległości i uzyskanie
promocji do klasy programowo wyższej. W walce z drugorocznością miała pomagać opieka szkoły nad uczniami, współpraca nauczycieli z rodzicami oraz organizacje młodzieżowe. Działania te nie przyczyniły się jednak znacząco do
ograniczenia odsiewu uczniów. Licea ogólnokształcące w roku szkolnym
1951/1952 notowały największy odsiew śródroczny w klasie X (5,3%), w pozostałych wynosił on odpowiednio: 3,8% w klasie VIII, 4,0% w klasie IX i 3,7%
w XI. Rok później (1952/1953) wskaźniki te kształtowały się następująco: klasa
92
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VIII – 3,3%, klasa IX – 5,0%, klasa X – 5,8% i XI – 2,9%93. Władze partyjne,
zakładając podobieństwo szkoły do zakładu pracy, wprowadziły również nowy
styl pracy, polegający na współzawodnictwie, w które wciągnięto nie tylko
uczniów, ale i narady wytwórcze (rady pedagogiczne), aktyw partyjny, komitety
rodzicielskie i ZMP. Ruch współzawodnictwa miał obejmować nie tylko walkę
o wyniki nauczania, ale także działania społecznie użyteczne w zakresie poprawy warunków pracy szkół oraz przedsięwzięcia kulturalno-oświatowe w środowisku szkolnym i pozaszkolnym94.
Walka o wyniki nauczania w roku szkolnym 1951/1952 w I TPD była podstawowym zadaniem, na którym skupiała się ZOZ. W tym celu odbyły się trzy
narady wytwórcze, które przyczyniły się do poprawy wyników nauczania o 10%
w II okresie w porównaniu z I i o 11,5% w III okresie. Do walki o wyniki nauczania włączono ZMP, organizację harcerską i wszystkie organizacje szkolne
oraz Komitet Rodzicielski. Trójki rodzicielskie hospitowały zajęcia lekcyjne,
odwiedzały w domach uczniów zaniedbanych w nauce, przeprowadzały rozmowy
z rodzicami. Raz na miesiąc odbywały się klasowe narady wytwórcze, na których
,,młodzież przez samokrytykę zdawała sobie sprawę z błędów i składała zobowiązania w sprawie polepszenia poziomu nauczania”. Przy okazji uroczystości państwowych młodzież i nauczyciele podejmowali także różnego rodzaju zobowiązania95. Rok szkolny 1951/1952 w I TPD upłynął na pracy nad: ,,podniesieniem wyników nauczania i poziomu naukowego młodzieży, ustawieniem pracy organizacji
młodzieżowych, zorganizowaniem pracy pozaszkolnej i świetlicowej, upraktycznieniem nauki […], upolitycznieniem młodzieży, wyrobieniem nawyków kulturalnego otoczenia i kultury osobistej, wychowaniem aktywu młodzieżowego”96.
W zarządzeniach powizytacyjnych dla II TPD w roku szkolnym 1950/1951
polecono radzie pedagogicznej ,,przedyskutować problem walki klasowej na terenie szkoły oraz formy walki o podniesienie wychowania socjalistycznego poprzez
nauczanie”97. W kolejnym roku szkolnym w tej samej szkole do walki o lepsze
wyniki nauczania oraz do udziału w ,,naradach produkcyjnych” włączono Komitet
Rodzicielski, ZMP, POP i ZOZ98. Młodzież licealna tej szkoły miała trudności
w zakresie słownictwa i ortografii, stąd nauczyciele poloniści zwracali większą
uwagę na naukę o języku i ortografię oraz kładli nacisk na posługiwanie się słownikiem przez uczniów, zmobilizowali również młodzież do czytania lektur, zaprowadzając dzienniczki kontroli czytelnictwa i omawiając zagadnienie czytelnictwa na naradach młodzieżowych ZMP i zebraniach Komitetu Rodzicielskiego99.
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Nie zawsze jednak podejmowane lub też deklarowane działania przynosiły
pożądane rezultaty. Badanie wyników nauczania w szkole na Rakowie w roku
szkolnym 1952/1953 wykazało, że młodzież klasy maturalnej II TPD w Częstochowie-Rakowie wykazywała znaczące braki z lat poprzednich, miała trudności
w wypowiadaniu się i wnioskowaniu. Aby poprawić sytuację, wizytatorzy
oprócz zwrócenia uwagi na rolę lekcji powtórzeniowych, pracy domowej, umiejętności korzystania z literatury i robienia notatek stwierdzili, że młodzież klasy
XI należy w miarę możliwości zwolnić z pracy w organizacjach szkolnych oraz
przygotowywania uroczystości, w czym zastąpić mieli ich młodsi koledzy100.
Badanie efektów nauczania w szkołach TPD w Częstochowie w roku szkolnym
1955/1956 wykazało słabe wyniki nauczania z nauki o konstytucji, chemii, biologii i fizyki101 oraz słaby poziom wiadomości z matematyki102. Wizytacja II TPD
w styczniu 1956 r. ujawniła słabe wyniki nauczania zwłaszcza w klasach starszych i brak aktywności młodzieży podczas zajęć lekcyjnych. Aby naprawić ten
stan rzeczy, zalecono systematyczne powtarzanie i utrwalanie przerobionego
materiału, właściwą organizację jednostki lekcyjnej, poprawę frekwencji, kształtowanie zainteresowań czytelniczych młodzieży. Większą opieką polecono otoczyć młodych nauczycieli, co miało się odbywać na drodze hospitacji, lekcji
otwartych oraz nawiązania kontaktów z nauczycielami wyróżniającymi się na terenie Częstochowy103.
Zgodnie z uchwałami konferencji sierpniowych, w roku szkolnym 1955/1956
praca częstochowskich szkół TPD skupiała się głównie na: podnoszeniu poziomu dydaktyczno-wychowawczego lekcji, otoczeniu opieką ZMP i wszechstronnej
pomocy młodzieży oraz coraz szerszym wprowadzaniu elementów politechnizacji.
Zajęcia lekcyjne, podobnie jak w poprzednich latach, rozpoczynały się apelami104.
Kształtowaniu świadomej dyscypliny pracy wśród uczniów I TPD służyć
miał regulamin uczniowski widniejący w każdej klasie oraz dzienniczki, w których oprócz ocen zapisywano frekwencję, a także informacje dla rodziców o zachowaniu się ucznia. Uczniowie z trudnościami w zachowaniu mieli obowiązek
meldowania się u dyrektora i samodzielnego zapisywania swoich przewinień
w specjalnym zeszycie, co stanowiło podstawę do wystawienia oceny z zachowania na koniec każdego okresu. Uczniowie dokonujący wykroczeń składali
samokrytykę na apelu porannym w obecności całej szkoły. Formą dbania o dyscyplinę były odwiedziny rodziców i nauczycieli w domach uczniów i na stancjach105.
Współzawodnictwo obejmowało również walkę o frekwencję, a ta w I TPD
w roku szkolnym 1951/1952 przedstawiała się lepiej na stopniu licealnym i wy100
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nosiła średnio w klasie VIII a – 95,7%, w klasie VIII b – 96,4%, w klasie IX –
95,25% i w klasie X – 96,9%106. Nawet tutaj zdarzały się jednak przypadki wagarowania – w wychwytywanie potencjalnych wagarowiczów zaangażowany
był ZMP107. Rok później (1952/1953) przeciętna frekwencja w oddziałach licealnych wyniosła 95,5%, kształtując się następująco w poszczególnych klasach:
VIII – 94%, IX – 95%, X i XI – 96%. Walka o frekwencję obejmowała, poza
sprawdzaniem obecności przez nauczycieli, współzawodnictwo klas w najmniejszej ilości opuszczonych ,,uczniodni”. Trójki zetempowskie kontrolowały przyczyny opuszczania nauki szkolnej i obecność ucznia w domu; w przypadku
stwierdzenia samowolnego opuszczenia nauki do szkoły wzywano rodziców,
a nawet interweniowano za pomocą Rady Zakładowej. Pierwszym punktem porannego apelu było złożenie meldunku o stanie obecności w klasie, który był
wpisywany do specjalnej księgi ewidencji108.
Wytworzeniu szczególnej atmosfery wychowawczej służyć miał szereg
szczególnych form pracy z młodzieżą, takich jak: kolektyw uczniowski, aktyw,
organizacje młodzieżowe, zajęcia pozalekcyjne, praca wychowawcy klasowego,
czy wreszcie wykorzystywanie tzw. ,,momentów wychowawczych” związanych
z aktualnym życiem politycznym109. Imprezy, które należało świętować w szkole
były wytyczane odgórnie, a ich przebieg określały często specjalne instrukcje.
Przerost uroczystości i imprez w szkole często uniemożliwiał normalne prowadzenie zajęć lekcyjnych110. Na przykład w I TPD w roku szkolnym 1952/1953
odbyły się łącznie 23 imprezy. Świętowano m.in. Rocznicę Wielkiej Rewolucji
Październikowej i Miesiąc Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, rocznicę urodzin Józefa Stalina i śmierci W.I. Lenina, rocznicę powstania Armii Czerwonej, rocznicę
urodzin Bolesława Bieruta, Święto 1 Maja, powrót Ludowego Wojska Polskiego
z manewrów letnich i wiele innych111. Świętowanie rocznic państwowych i międzynarodowych sprzyjało kształtowaniu zaufania i szacunku dla partii i Rządu
Ludowego oraz kultu dla bohaterów walki o socjalizm. Na przykład rocznica
powstania PPR była wykorzystana do podkreślenia ,,[…] znaczenia partii jako
kierownika, inicjatora i egzekutora w sprawach dotyczących dzisiejszego państwa proletariackiego. Młodzież dowiadywała się o bohaterstwie zespołowym
i indywidualnym ludzi partyjnych w czasie okupacji […] i konsekwentnej nieugiętości w walce o pokój i socjalizm ludzi rządzących naszym krajem lub krajem Związku Radzieckiego i Demokracji Ludowej”112.
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W szkołach TPD w latach 1948–1956 funkcjonowały takie same organizacje
jak w pozostałych placówkach. Stan organizacji ideowo-wychowawczych
w I Szkole Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącym w Częstochowie przedstawia poniższa tabela.
Tabela 5. Organizacje młodzieżowe w I TPD w latach 1951/1952–1952/1953
Lp.

Typ organizacji

Liczba członków*
1951/1952

1952/1953

1. Związek Młodzieży Polskiej

84

165

2. Koło Budowy Stolicy

382

438

3. Polski Czerwony Krzyż

64

.

4. Liga Przyjaciół Żołnierza

56

105

5. Szkolna Kasa Oszczędności

227

.

6. Szkolne Koło Sportowe

66

.

7. Koło Przyjaciół Związku Radzieckiego

146

180

* Podane liczby członków organizacji młodzieżowych odnoszą się do wszystkich jedenastu klas
I TPD w Częstochowie.
Źródło: opracowanie własne na podstawie APK, TPD, sygn. 33, k. 201; APK, PWRN, sygn. 1134,
k. 53–57.

Podobnie na terenie II TPD w roku szkolnym 1952/1953 działalność prowadziły: Związek Młodzieży Polskiej, Towarzystwo Przyjaciół ZSRR, Szkolne
Koło Odbudowy Stolicy, Samorząd Szkolny, PCK oraz SKS i SKO113. Najważniejszą rolę spośród organizacji młodzieżowych pełniło Szkolne Koło ZMP, które – oprócz opieki nad Organizacją Harcerską – szczególnie aktywnie włączało
się w zadania o charakterze polityczno-ideologicznym. Zetempowcy trudnili się
propagandą przedwyborczą (malowali hasła na murach), urządzali masówki,
akademie i wieczornice. Zarząd Szkolny ZMP współpracował z dyrekcją i Podstawową Organizacją Partyjną. Członkowie ZMP przygotowywali szkołę do obchodów Święta 1 Maja, współorganizowali akademie i inne uroczystości szkolne. Do ZMP w szkołach TPD należeli uczniowie klas licealnych. W kręgu zainteresowań organizacji znajdowały się wyniki nauczania, frekwencja i prace społeczne uczniów. Wewnątrz organizacji prowadzono szkolenia, których celem
było podnoszenie poziomu dyscypliny i świadomości ideologicznej członków
koła114. Zarządzenia powizytacyjne dla II TPD w roku szkolnym 1950/1951
stwierdzają, że: ,,ZMP winno opierać się na osiągnięciach i doświadczeniach
Komsomołu w ZSRR i zapoznawać młodzież z życiem młodzieży radziec-
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kiej”115. Na zebraniach organizacji wygłaszano referaty o tematyce ideologicznej, np. Budowa socjalistycznej Warszawy, Józef Stalin, Rewolucja Październikowa, Jak żyje i pracuje młodzież w Związku Radzieckim, Watykan a Polska Ludowa, czy wreszcie Nasze osiągnięcia Planu 6-letniego116. Tematyka ideologiczna w postaci referatów czy gazetek powtarzała się również w pracy innych
organizacji117.
Za pracę organizacji młodzieżowych na terenie klas odpowiedzialni byli wychowawcy. W roku szkolnym 1955/1956 wychowawcy klas licealnych II TPD
aktywnie współpracowali z ZMP, uczestnicząc w zebraniach klasowych kół organizacji i współpracując nad uatrakcyjnieniem planów pracy118. Pomimo to,
wizytatorzy podczas kontroli II TPD w styczniu 1956 r. stwierdzili, iż: ,,Postawa
członków organizacji młodzieżowych DH i ZMP jest niepokojąca i wymaga dużej troski i wnikliwej analizy, by pracę tych organizacji skierować na właściwe
tory”. Aby zmienić nastawienie członków organizacji młodzieżowych, polecono
wprowadzić na zebraniach kół klasowych dyskusje nad książką, filmem i sztuką
teatralną, jak również prowadzić spotkania z przodownikami pracy, działaczami
rewolucyjnymi i członkami KPP119. W tym samym roku również w VI TPD
zwracano uwagę na ZMP, które polecono otoczyć opieką, zwłaszcza w zakresie
doboru odpowiednich zajęć i tematyki o treści ideologicznej oraz pomocy w przygotowaniu szkolenia ideologicznego120.
Od września 1951 r. przy I TPD funkcjonowała świetlica utrzymywana początkowo z funduszów akcji socjalnej. Korzystało z niej łącznie 210 uczniów
klas podstawowych i licealnych. Świetlica prowadziła zajęcia pozalekcyjne w kołach zainteresowań (początkowo 1), m.in.: 1) polonistyczno-recytatorskie, 2) wokalno-muzyczne, 3) krajoznawcze, 4) historyczne, 5) wszechnicy radiowej,
6) języka francuskiego, 7) języka rosyjskiego, 8) fizyczno-chemiczne, 9) artystyczne, 10) robót ręcznych oraz 11) biologiczne121. Do końca grudnia 1951 r.
wszyscy uczestnicy świetlicy korzystali bezpłatnie ze śniadań i obiadów. Sytuacja zmieniła się od 1 stycznia 1952 r., kiedy na skutek decyzji Ministerstwa
Oświaty nastąpiła zmiana finansowania świetlic. Wówczas świetlicy przy I TPD
wyznaczono limit miejsc dla 115 dzieci z dożywianiem i dla 80 bez dożywiania.
Kierownikiem świetlicy był Marian Bethier. Ograniczono wtedy także do 5 liczbę kół zainteresowań. Świetlica zajmowała się też urządzaniem wieczornic, akademii, poranków, zabaw wewnętrznych przy okazji świąt państwowych, robotniczych i międzynarodowych. Zespoły świetlicowe udzielały się wielokrotnie
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w części oficjalnej i artystycznej akademii pozaszkolnych, dwukrotnie brano
udział w wymianie kulturalnej między miastem a wsią122.
Bogatą działalność pozalekcyjną prowadziła również szkoła TPD na Rakowie. Uczniowie klas licealnych II TPD w roku szkolnym 1952/1953 brali udział
w następujących kołach zainteresowań: deklamatorskim (klasy V–X, 15 członków), tańca i rytmiki (VIII–XI, 24 członków), radiotechników (X–XI, 15 członków), krajoznawczym (IX–X, 23 członków), biologicznym (IX–XI, 16 członków), chemików i matematyków (IX–X, 18 członków)123.
Praca pozalekcyjna szkół znajdowała się w kręgu zainteresowań wizytujących szkoły. W II TPD po odbytej wizytacji stwierdzono, że warunkiem spełniania przez zajęcia pozalekcyjne swojej roli jest uatrakcyjnienie ich problematyki oraz kształcenie politechniczne i światopoglądowe. Dorobek zajęć pozalekcyjnych należało popularyzować wśród szerszego społeczeństwa przez wystawy,
referaty i sprawozdania124.
Ważną rolę spełniały działające przy szkołach komitety rodzicielskie, które
nie tylko organizowały wsparcie materialne, ale aktywnie uczestniczyły w procesie wychowania młodzieży. Komitet Rodzicielski funkcjonujący przy I TPD
udzielał pomocy w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych, pracując
w trzech sekcjach. Sekcja ideologiczno-wychowawcza uczestniczyła i współorganizowała poranki i uroczystości. Sekcja walki o wyniki nauczania brała udział
w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, hospitowała lekcje, utrzymywała kontakt
z rodzicami uczniów osiągających niezadowalające wyniki w nauce. Rodzice
zorganizowali pomoc w nauce dla uczniów słabych, opiekowali się świetlicą,
brali udział w pracach komisji stypendialnej i rekrutacyjnej. Ostatnia sekcja –
imprezowo-gospodarcza – zajmowała się dożywianiem młodzieży, organizowała
zabawy (noworoczna, 1-majowa, z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka
i zakończenia roku szkolnego)125. Komitet zajmował się również organizacją
pomocy materialnej dla uczniów, urządzał zabawy dochodowe, fundował stypendia i śniadania dla niezamożnych uczniów oraz nagrody książkowe dla
,,przodowników nauki”, zbierał fundusze na remont nowego budynku szkolnego
przy ulicy Narutowicza126. Ze szkołą współpracował także Komitet Opiekuńczy,
udzielając przede wszystkim pomocy materialnej oraz uczestnicząc w pracach
komisji stypendialnej, rekrutacyjnej i w uroczystościach szkolnych127. Komitet
Rodzicielski działający w roku szkolnym 1952/1953 przy II TPD liczył 16
członków, z czego 5 partyjnych. Podobnie jak w I TPD oprócz pomocy mate-
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rialnej zajmował się sprawami wychowawczymi128. W przededniu października
1956 r. współpraca dyrekcji szkół TPD z Komitetem Rodzicielskim osłabiła się,
opierając się głównie na rodzicach partyjnych. Podczas zebrań z rodzicami
omawiano zagadnienie jednolitego oddziaływania na młodzież domu i szkoły
oraz świeckiego charakteru placówki129.
***
Kształcenie i wychowanie w szkołach Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Częstochowie w tzw. okresie stalinowskim służyło realizacji sloganowych haseł
oświaty tamtych lat, takich jak kształtowanie naukowego światopoglądu, czy
wyrabianie moralności socjalistycznej, którymi nasycone były ówczesne treści
nauczania. Za pomocą marksistowsko-leninowskich podstaw programów nauczania i uprzywilejowaniu młodzieży robotniczo-chłopskiej w dostępie do klas
licealnych starano się urobić nową, posłuszną władzy inteligencję. Świecka
średnia szkoła tepedowska, organizowana we współpracy z czynnikami partyjnymi, stanowiła szczególny rodzaj politycznego narzędzia władzy. Ideologizacja
i upolitycznienie procesu dydaktyczno-wychowawczego przejawiały się tu wyjątkowo wyraźnie, dając o sobie znać zarówno podczas codziennych zajęć lekcyjnych, jak i uroczystości szkolnych.

Summary
The organization of education at the secondary level in the schools of the
Society of Children’s Friends in Czestochowa in the years 1948–1956
This article applies to schools under the management of the Society of Children’s Friends that existed in Czestochowa during the Stalinist period. The author focused on education at the secondary level which was to serve the creation
of brand new and obedient to the authority intelligence. This goal was intended
to accomplish by the Marxist-Leninist curriculum content and preferential treatment of the working – class and peasant origin youth. The secular secondary
schools of the Society of Children’s Friends organized in the cooperation with
the party members constituted a special kind of political power instruments.
There manifested particularly clearly ideologization as well as politicization of
the educational process what was seen during daily lessons and school celebrations.
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Роль і місце художньої освіти в школах України
(з залученням львівського досвіду)
Зміни, що відбулися в Україні після розпаду тоталітарної радянської
системи, висунули ряд завдань, виконання яких є першочерговими для
вирішення цілого ряду суспільних проблем. На сучасному етапі національного духовного відродження в Україні розвиваються глобальні
процеси у системі шкільної освіті, завдання та зміст якої оновлюються
з метою інтеграції у світовий освітній полікультурний простір. Серед
інших пріоритетів, сучасна освіта має на меті і задоволення потреб вищого
рівня, потреб людського духу. Освіта у школі скерована на розвиток
і вихововання у напрямку розуміння вартостей, які мають загально
людський характер. Це, у першу чергу, стосується естетичного виховання
школярів на різних етапах їхнього навчання протягом одинадцяти років.
Засобами естетичного виховання формується розуміння творів мистецтва,
розширюються знання історії різних видів мистецтва, художньої культури
у цілому.
Для вирішення цієї важливої проблеми в Україні створена Програма
естетичного виховання школярів, яка виділена у окремий предмет. Мета
Програми полягає у тому, щоб розвинути у школяра здатність сприймати
і розуміти мистецький витвір, вона також сприяє розкриттю можливостей
для самореалізації власного творчого потенціалу. У 2004 році наказом
Міністерства освіти України було затверджено Концепцію художньоестетичного виховання учнів у загальноосвітніх навчальних закладах та
Комплексну програму художньо-естетичного виховання у загальноосвітніх
та позашкільних закладах.
Формування інтересів і потреб особистості школяра здійснюється
різними засобами, у їх числі і засобами образотворчого чи декоративноужиткового мистецтва. Успіх тут забезпечується лише у тому випадку,
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коли учень не лише володіє можливостями самостійної образотворчої
практики, а й теоретично підготовлений до сприйняття мистецьких вартостей художніх творів.
Ось чому, одним з важливих підрозділів програми естетичного виховання у школі є вивчення образотворчого та декоративно-ужиткового
мистецтва, його теорії і практики. Мета цього теоретичного курсу полягає
у тому, щоб дати учням знання історичних процесів розвитку мистецтва,
його видів і жанрів, художніх стилів та напрямків, які розвивались
в українському та світовому мистецтві, взаємодії національних мистецьких
шкіл та творчої спадщини їх найвидатніших представників – архітекторів,
скульпторів, живописців, а також ознайомити їх з різними видами артистичного ремесла.
Програма виховання дітей шкільного віку засобами мистецтва діє не
лише у школі, а й у позаурочний час. Для цього створено широку мережу
гуртків, художніх шкіл (державних і приватних), у яких діти на практиці
реалізують свої мистецькі уподобання.
У реалізації Програми перевага надається інтегрованим виховним
методикам, що сприяють розвиткові дитячої фантазії, уяви, творчих
здібностей. Успішна реалізація цієї Програми багато у чому залежить від
педагога, вчителя образотворчого мистецтва, який мусить мати широкий
світогляд, спеціальну освіту для того, щоб активно і дійово здійснювати
художнє, естетичне вихововання. Він мусить знати історію мистецтва,
розуміти мову художнього твору, розбиратися у законах композиції, особливостях мистецьких стилів, напрямків, течій, видів і жанрів тощо. І у той
самий час він мусить бути Педагогом, тобто володіти педагогічними
основами художньої педагогіки, дидактичними принципами виховання та
навчання.
Ось чому, заняття з образотворчого мистецтва проводять педагоги, які
мають спеціальну, мистецьку, освіту. У Львові це у більшості випадків
випускники Львівської національної академії мистецтв. Деякі з них мають
і другу – педагогічну освіту. Тим не менше відчутний дефіцит спеціалістів
у цій освітній галузі. З метою задовольнити дефіцит викладачів художньоестетичного циклу з цього навчального року (2011–2012) в Академії на
факультеті історії і теорії мистецтва відкрито відділ педагогіки, де будуть
готувати спеціалістів, для викладання образотворчого мистецтва у середніх
школах України.
У загальноосвітній школі предметна сфера образотворчого мистецтва
охоплює такі його види: живопис (пейзаж, портрет, натюрморт, жанрову
картину); графіку (книжкову, силуетну, анімаційну, плакатну); скульптуру
(рельєфну, декоративну, анімалістичну, портретну); декоративно-ужиткове
мистецтві (писанкарство, витинанки, кераміку, народні іграшки, розпис,
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народне малярство); такі специфічні види людської діяльності як
архітектура та дизайн.
Працюючи у межах міністерської Програми, шкільні викладачі до своєї
педагогічної практики підходять творчо, вносять у безпосередню роботу
з дітьми багато нового, ініціюють заходи (конкурси, виставки тощо), які
допомагають дитині проявити свою власну творчу ініціативу. Для
прикладу пропоную ознайомитись з напрямками естетичного виховання
засобами образотворчого мистецтва в одній з середніх шкіл Львова, де
заняття проводить випускниця Львівської національної академії мистецтв
Ольга Футорська.
Перші кроки у естетичному осмисленні світу діти роблять, навчаючись
у початкових класах – 1-му – 4-ому на уроках художньої праці та образотворчого мистецтва. Вони оволодівають простими навичками: це в’язання,
вирізання з паперу простих фігурок тварин, вишивання бісером, виконання
аплікації – мозаїки з кольорового паперу, клаптиків шкіри, тканини.
На заняттях у 5-му класі завдання ускладнюється. Діти слухають розповіді вчителя про живопис, скульптуру, графіку, декоративно-ужиткове
мистецтва. Їх знайомлять з живописними і графічними техніками, вчать
ліпити з пластиліну. Паралельно вони виконують творчі завдання на вільні
теми у різних техніках. Перед святом Великодня проводиться виставка під
гаслом «Малеча творить писанку». Спочатку в цих виставках брали участь
учні молодших класів, а тепер цим зацікавились і старшокласники.
У 6–7-му класах на ґрунті вже засвоєного теоретичного матеріалу
і практичних напрацювань програма значно розширюється. Вчителька
пропонує дітям певну тему, яку вони самостійно творчо інтерпретують.
Наприклад, на основі творчості народних майстрів роблять іграшки
з паперу або з тканини, малюють фігурки у народному костюмі, роблять
лялькі, одягають їх в народний стрій, який самі ж і шиють. Учні О. Футорської виконують ескізи сучасного одягу за народними мотивами і демонструють їх на міжнародній акції – Львівському тижні моди. В межах школи
проводяться конкурси «Золота осінь», на яких експонується екібана,
графічні та живописні твори, присвячені Львову.
У 6-му класі діти вивчають вітраж та традиційний вид народного
мистецтва – живопис на склі. Спочатку виконують ескізи, потім, застосовуючи кольорову плівку, переносять ескіз на скло. Популярним, також,
є розпис на пляшках, так званий пляшк-арт.
Вивчаючи декоративно-ужиткове мистецтво, діти у 7-му класі виконують орнаменти за мотивами трипільської культури: спочатку роблять
ескізи, потім проектують керамічний посуд, декорований трипільською
орнаментикою. Щороку проводиться виставка «Трипільська культура».
Заключний розділ програми вивчення мистецьких дисциплін у 7-му
класі – «Архітектура». Прослухавши на уроці теоретичний курс, діти
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виконують творчі завдання на тему «Подорожуючи світом». Вони
самостійно збирають інформацію про ту чи іншу країну – по книжках,
альбомах, залучають інтернет, виконують фотографії, замальовки. При
цьому не обмежуються лише архітектурою: долучають матеріал з історії
країни, її природи, кулінарії. Тобто дають широке уявлення про культуру
обраної країни. На основі зібраного матеріалу кожен учень виконує
великоформатний лист з фотоілюстраціями, колажами, які супроводжуються коротким текстом. Окрема тема цього курсу «Металеве мереживо
Львова». Діти замальовують ґрати, металеве оздоблення балконів і виконують на цій основі власні проекти.
Працюючи з олівцем, фарбами, пластиліном та іншими матеріалами,
діти створюють світ, який вражає оригінальністю та несподіваністю думки,
своєю безпомередністю та фантазією. Дитяча художня творчість розвиває
і збагачує чуттєво-емоційну сферу дітей, активізує їхню інтелектуальну
діяльність. У виборі теми, у характері її розкриття в естетично осмислених
образах проявляється індивідуальне, авторське відношення до зображеного, що сприяє формуванню у дитини системи духовних і моральних
цінностей та орієнтирів.
На завершальному етапі художньої освіти у середній школі провідним
стає культурологічний аспект опанування історією мистецтва, який набуває значення узагальнюючого щодо вивчення мистецького циклу. Його
забезпечує базовий курс «Художня культура». Згідно з освітнім стандартом він вводиться у загальноосвітніх навчальних закладах, починаючи
з 9-го класу і триває в усіх школах протягом 10-го – 11-го років навчання.
Виховний потенціал цього курсу має полікультурну спрямованість із збереженням національних пріоритетів.
Розглядаючи проблеми естетичного виховання школярів засобами
образотворчого мистецтва на прикладі Львова, слід зупинитися принаймні
ще на двох важливих аспектах у напрямку здійснення цього виду діяльності на практиці. Це стосується створення дитячої галереї та організації
масових мистецьких заходів, у яких беруть участь школярі різного віку.
Дитяча галерея була відкрита у Львові 2003 року. Ініціатором її
створення, автором ідеї, великим ентузіастом у справі естетичного виховання шкільної молоді засобами мистецтва стала п. Ольга Михайлюк.
В галереї проводились різні види діяльності: виставки дитячого малюнку,
тут презентували свої твори львівські митці, відбувалися зустрічі юних
художників з провідними митцями та мистецтвознавцями, майстер-класи
тощо. У тому ж році на базі цієї галереї було започатковано проведення
міжнародного фестивалю дитячого пленерного малюнку «Юні таланти під
покровом Короля Данила». З 2006 року цей фестиваль відбувається у залах
Національного музею у Львові ім. А.Шептицького. Підчас фестивалю
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проводиться конкурс дитячого пленерного малюнку «Золотий мольберт».
Переможець отримує приз – мініатюрний золотий мольберт з діамантом.
У 2003 році на базі Благодійного фонду «Дитяча галерея» при Львівському обласному інституті після дипломної педагогічної освіти видається
освітньо – мистецький часопис для дітей старшого шкільного віку і вчителів художньо-естетичних дисциплін «Арт клас» - Головним редактором
і фундатором цього видання є п.Ольга Михайлюк. Це перше і, на даний
час, єдине в Україні видання, яке знайомить і дітей, і вчителів з кращими
здобутками та історією вітчизняного і зарубіжного образотворчого та
декоративно-ужиткового мистецтва, архітектурою, живописними та графічними техніками, а отже, вчить розуміти і любити мистецтво, цінувати
художню спадщину та її творців. Як додаток до часопису було видано два
набори ілюстрацій, репродукцій світового та вітчизняного малярства.
Підводячи підсумок, слід підкреслити, що естетичне виховання
засобами образотворчого мистецтва являє собою пріоритетний і перспективний напрямок шкільної освіти. Наведений вище матеріал дає приклади
того, які засоби в процесі його реалізації здійснюються у Львові. Це і уроки
образотворчого мистецтва у школі, і організація галереї дитячої творчості,
проведення міжнародних фестивалей дитячого пленерного малюнку і видання часопису-посібника Арт клас, що став посібником для вчителів, які
засобами мистецтва виховують учня як творчу особистість. Важливим
кроком у цьому напрямку стало відкриття відділу «педагогіка» у Львівській національній академії мистецтв. Ці заходи в комплексі забезпечують
повноцінний рівень освіти, її гуманізацію та відповідність глобалістським
тенденціям сучасності.
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Summary
The role and place of art education in schools of Ukraine
(based on the experiences of Lvov)
Paper is devoted to issues relevant to the modern school education in
Ukraine, namely, the problems of aesthetic education. Of Lviv’s experience reveals the vectors, which is a comprehensive program eestetychnoho education
adopted by the Ministry of Education and Science of Ukraine. Its important unit
is the study of fine and decorative art, its theory and practice. The following article examines the material means by which the Program in Lviv. This fine art lessons at school, children’s art gallery, a Festival of drawing, publishing magazine-guide Art class. An important step in this direction was the opening of
„pedagogy” in Lviv National Art Academy. These measures together provide
a full level of education, its humanization and compliance globalist tendencies of
modernity.
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Mirosław ŁAPOT

Nauczycielki religii mojżeszowej w szkołach
publicznych w Galicji w latach 1867–1939
Tematyka artykułu dotychczas nie spotkała się z zainteresowaniem zarówno
badaczy dziejów Żydów, jak i historyków oświaty. Stało się tak zapewne dlatego, że jest jednym z zagadnień pobocznych w nurcie badań nad szkolnictwem
żydowskim w Polsce na przełomie XIX i XX w., niemniej jednak frapującym ze
względu na miejsce wyznaczone kobiecie w judaizmie. Pojawienie się w owym
okresie nauczycielek religii mojżeszowej w szkołach publicznych było wydarzeniem niemającym precedensu w długiej historii tradycyjnego wychowania religijnego w społeczności starozakonnych. Jak do niego doszło?

1. Miejsce kobiet w judaizmie i ich emancypacja
na przełomie XIX i XX w.
W judaizmie mamy do czynienia ze:
ścisłą segregacją płci;
ścisłym utożsamieniem sfery sacrum ze sferą męską;
wykluczeniem kobiet ze wszystkich funkcji znaczących;
brakiem sakralnych symboli kobiecych1.
W religii żydowskiej, zgodnie z tradycją, kobiecie przypada miejsce poślednie. Jak stwierdziła Bożena Umińska: „[...] kobiety w judaizmie są zwolnione
z większości spośród 613 religijnych nakazów i zakazów, te, które ich dotyczą,
zwane nidda, związane są zazwyczaj z regulacjami życia małżeńskiego i miesiączkowania. Kobiety, jak w każdej kulturze patriarchalnej, stoją od mężczyzn
—
—
—
—

1

B. Umińska, Postać z cieniem. Portrety Żydówek w polskiej literaturze od końca XIX wieku do
1939 roku, Warszawa 2001, s. 61.
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niżej pod względem siły ekonomicznej, pozycji społecznej i prawnej i w małym
stopniu różnicuje ich losy przynależność do warstwy bogatszej czy uboższej
[...]. Micwot (obowiązki religijne, dobre uczynki) kobiet są peryferyjne. Z większości ceremonii i rytuałów kobiety są wykluczone [...], a dostęp kobiet do życia
religijnego – ograniczony”2.
Zdaniem Nory Koestler status kobiety żydowskiej w rodzinie determinuje
„[…] fakt, że jest ona matką względnie córką – a nie fakt, że jest kobietą. Co
więcej – mniej istotne jest to, że jest żoną swego męża niż fakt, że jest matką jego dzieci. W tradycyjnym ujęciu kobieta jest nie tyle przeciwnym biegunem
mężczyzny, co ucieleśnieniem określonego zadania. Jej powinność sprowadza
się do sankcjonowania istnienia rodziny. Jest to zadanie religijne, od którego
wypełnienia zależy trwanie Żydów jako odrębnej formacji religijnej i społecznej”3.
Pierwszą uroczystością wskazującą na uprzywilejowane miejsce mężczyzny
w religii mojżeszowej był obrzęd obrzezania chłopców. Dokonywał go tzw. mohel w ósmym dniu po porodzie. W 4, 5 roku życia chłopca posyłano do chederu,
gdzie zapoznawał się z językiem liturgii, czyli hebrajskim, modlitwami, Pięcioksięgiem, a następnie – na wyższym poziomie nauki – z komentarzami talmudycznymi. Naukę mógł kontynuować w jesziwie, żydowskiej szkole teologicznej. Tradycyjna rodzina żydowska starała się łożyć na edukację syna (szkoły religijne były prywatne), córki posyłano bez większych oporów do szkół publicznych, dla nich bowiem nie było tradycyjnych chederów, talmud tor czy jesziw.
Kolejną ważną uroczystością, obchodzoną przez chłopców w 13 roku życia,
była bar micwa, czyli konfirmacja. Obrzęd oznaczał przejście z okresu dzieciństwa do dorosłości i uzyskanie osobistej odpowiedzialności za swe czyny przed
Bogiem4. Dopiero pod koniec XVIII w. w judaizmie oświeconym (haskali)
wprowadzono równoważny obrzęd bat micwy (w 12 roku życia) dla dziewcząt.
Nie oznaczał on jednak włączenia kobiet do uczestnictwa w obrzędach religijnych i modlitwach. Nie było zatem przełomu w życiu religijnym dziewcząt.
Chłopiec już od najmłodszych lat wyróżniał się z otoczenia pejsami, jarmułką i tałesem pod koszulą. W przypadku dziewcząt nie można było jednoznacznie
stwierdzić, że są Żydówkami. Ich religijność ograniczała się do domu. Fakt ten
miał niebagatelne znaczenie w emancypacji kobiety żydowskiej pod koniec XIX
wieku. Gdy porzucały one tradycyjną perukę i czarną suknię, na ulicy nie różniły się od chrześcijanek5.
2
3

4

5

Tamże, s. 53.
N. Koestler, Kobiety w społecznościach żydowskich w monarchii habsburskiej; etapy emancypacji [tłum. I. Koberdowa, A. Żarnowska], [w:] Kobieta i świat polityki. Polska na tle porównawczym w XIX i XX wieku. Zbiór studiów, red. A. Żarnowska, A. Szwarc, Warszawa 1994, s. 138.
R. Renz, Dziecko w rodzinie małomiasteczkowej w Polsce międzywojennej, [w:] Dziecko w rodzinie
i społeczeństwie. Dzieje nowożytne, t. 2, red. K. Jakubiak, W. Jamrożek, Bydgoszcz 2002, s. 135.
A. Landau-Czajka, Syn będzie Lech... Asymilacja Żydów w Polsce międzywojennej, Warszawa
2006, s. 176–180.
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Szlak emancypacji kobiet żydowskich wiódł przez wykształcenie. Ponieważ
ortodoksi wzbraniali się przed wszelkimi nowinkami w tradycyjnym szkolnictwie, skupiając się na wychowaniu chłopców, dziewczęta coraz częściej uzyskiwały dostęp do szkoły świeckiej. Szkoła była głównymi drzwiami do nieżydowskiego świata.
Ponieważ nie przywiązywano dużego znaczenia do kształcenia religijnego
dziewcząt, rodzice ortodoksyjni łatwiej godzili się z koniecznością posłania córki do szkoły publicznej niż syna. Ci byli ukrywani w chederach, a zapisanie ich
do szkoły świeckiej traktowano jak odstępstwo. Nawet jeśli z czasem kręgi ortodoksyjne i chasydzkie godziły się z przymusem szkolnym, i tak po zajęciach
w szkole publicznej chłopcy szli na zajęcia do tradycyjnego chederu.
Nie przypadkiem w okresie autonomii galicyjskiej oraz w okresie międzywojennym częściej zawiązywały się przyjaźnie polsko-żydowskie wśród dziewcząt. Dziewczęta miały więcej czasu od chłopców, nie chodziły przecież po południu do chederu, tak jak ich bracia. W rezultacie miały lepsze wykształcenie
świeckie, mówiły po polsku lepiej niż ich mężowie, częściej też niż mężczyźni
się modernizowały6. Kobiety zatem pośredniczyły w asymilacji ludności żydowskiej z otoczeniem.
Wyjście z zamkniętego świata kobiet żydowskich dokonywało się także poprzez zatrudnienie w nowych zawodach. Jednym z nich był zawód nauczycielki.
Ponadto kobiety angażowały się w organizacje kobiece i ruch polityczny. Zdobywały się na duży wysiłek i odwagę, by wyjść, po pierwsze, z getta żydowskiego, po drugie zaś – z roli narzuconej przez świat mężczyzn.

2. Religia mojżeszowa jako przedmiot szkolny w dobie autonomii
W warunkach autonomii galicyjskiej religia mojżeszowa została wprowadzona do szkół publicznych w roku 1872. W 1879 r. polecono kierownictwu
placówek oświatowych uwzględnianie świąt żydowskich w stosunku do uczniów tego wyznania, a w 1883 r. do planów nauczania wprowadzono język hebrajski jako nadobowiązkowy. Nauka religii miała się odbywać dwa razy w tygodniu. Nauczycielem tego przedmiotu mógł być każdy Żyd, posiadający patent
nauczycielski, świadectwo rabina potwierdzające wiedzę judaistyczną oraz tzw.
prezentację gminy. Każdy Żyd, a zatem także i kobieta, mógł wykonywać zawód nauczyciela religii mojżeszowej. Zapis ten wynikał z zapisu ogólnego, tyczącego się religii chrześcijańskich, gdzie nauczycielami mogli być zarówno katecheci, jak i katechetki. W odniesieniu do religii mojżeszowej prawo to początkowo było martwe, dla ortodoksów bowiem było nie do pomyślenia, aby kobieta
mogła wykładać święte Księgi.
6

Tamże, s. 181–184.
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Ustawa Rady Szkolnej Krajowej (RSK) z 20 czerwca 1872 r. stanowiła, że
lekcje religii żydowskiej mają się odbywać, gdy do szkoły uczęszcza we
wszystkich klasach przynajmniej 20 uczniów danego wyznania7. W szkołach,
gdzie było mało dzieci żydowskich, była jedna godzina religii tygodniowo dla
jednej klasy, względnie dla dwóch połączonych.
Według Ustawy o stosunkach prawnych stanu nauczycielskiego w publicznych szkołach ludowych z 16–17 grudnia 1887 r. nauczyciele religii w szkołach
wydziałowych i ludowych pospolitych z czterema lub więcej klasami pobierali
wynagrodzenie, gdy do placówki uczęszczało więcej niż 80 uczniów danego
wyznania. W szkole wydziałowej zarabiali od 200 do 350 zł, a w pospolitej od
100 do 240 zł rocznie. Etat wynosił 18 godzin tygodniowo.
Odnośnie do zatrudnienia nauczycieli religii mojżeszowej wprowadzono dodatkowe wymagania: „Nauczycielowi religii mojżeszowej może być wynagrodzenie za naukę religii jedynie wtedy przyznane, kiedy udowodnią, że ukończyli
szkoły rabinackie i z dobrym skutkiem złożyli egzamin dla rabinów przepisany
lub że uzyskali patent kwalifikacyjny na nauczycieli szkół ludowych i zdali z dobrym skutkiem egzamin kwalifikacyjny do udzielania nauki religii”8.
Podobnych warunków nie wyeksponowano w stosunku do nauczycieli religii
i katechetów innych wyznań. Z pewnością zatem w zakresie kwalifikacji nauczycieli żydowskich występowały widoczne zaniedbania, a ustawa zakładała
ich eliminację.
W roku szkolnym 1889/1890 na terenie Galicji w szkołach ludowych uczyło
w sumie 109 nauczycieli religii mojżeszowej9.
Ustawa RSK z 1 grudnia 1889 r. określała warunki, które należało spełnić,
aby utworzyć w placówce oświatowej stałą posadę nauczyciela religii. Ustalono,
że w szkole musi być minimalna liczba 80 dzieci danego wyznania i 18 godzin
nauki przedmiotu. Kryterium to obowiązywało zarówno wyznawców judaizmu,
jak i religii rzymsko- oraz greckokatolickiej. W ustawie znalazł się także zapis
stanowiący, że gdy w tej samej miejscowości jest więcej szkół, nauczyciel stały
w szkole o najwyższym stopniu może udzielać lekcji religii w innych szkołach
do maksymalnej ustawowej liczby godzin, tj. 24.
Wedle rozporządzenia z 1889 r. kandydat na nauczyciela religii musi się
wykazać patentem kwalifikacyjnym oraz świadectwem zdolności do nauczania
religii swego wyznania. Kwalifikacje uprawniające do nauczania w szkole ludowej, w tym także religii, nadawały komisje egzaminacyjne. W ich składzie za7

8

9

Centralny Derżawnyj Istorycznyj Archiw Ukrainy u Lwowi (dalej: CDIAL) fond 701, opis 3,
sygn. 2706, k. 2.
Ustawy o stosunkach prawnych stanu nauczycielskiego w publicznych szkołach ludowych
(uchwalone przez Wysoki Sejm Krajowy na posiedzeniu w dniu 16 i 17 grudnia 1887), „Szkoła”
1888, nr 3, s. 20.
Stan szkół ludowych i seminariów nauczycielskich w roku szkolnym 1889/90 (wyciąg ze sprawozdania ck. Rady Szkolnej Krajowej), „Szkoła” 1890, nr 44, s. 511.
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siadali również egzaminatorzy z zakresu religii mojżeszowej, a byli nimi najczęściej członkowie gminy wyznaniowej lub nauczyciele religii w szkołach ludowych. Wymagania egzaminacyjne były niskie. Rada Szkolna Krajowa aż do
wybuchu I wojny światowej nie ustaliła zakresu tematyki obowiązującej na
sprawdzianie wiedzy judaistycznej. W efekcie przygotowanie merytoryczne nauczycieli religii mojżeszowej było bardzo słabe. Ograniczało się ono do wiadomości wyniesionych z chederu. Nauczycielom brakowało także przygotowania
pedagogicznego, odpowiednich nowoczesnych metod nauczania, podręczników
i programów nauczania. Wielu borykało się także ze słabą znajomością języka
wykładowego, czyli polskiego. Zdarzały się przypadki, że na nauczycieli religii
powoływano nauczycieli świeckich nawet bez ich wiedzy. Dostawali dodatkowy
przydział godzin z tego przedmiotu, ponieważ nauczycieli religii mojżeszowej
po prostu brakowało. W ten sposób gmina żydowska starała się łatać wakaty
szkolne z tego przedmiotu.
Słabe kwalifikacje nauczycieli religii były solą w oku środowiska żydowskiego popierającego ideę szkoły publicznej dla Żydów. Dlatego też starano się o powołanie instytutu kształcącego owych nauczycieli w Galicji. W roku 1902 we
Lwowie otwarto Zakład Kształcenia Nauczycieli Religii Żydowskiej, nie cieszył
się on jednak popularnością. Frekwencja była słaba, ograniczała się do kilkunastu
słuchaczy. A zatem problem przygotowania nauczycieli przedmiotu nadal pozostawał aktualny, utrzymywał się bardzo niski poziom nauczania religii mojżeszowej.
W takiej właśnie sytuacji do nauczania owego przedmiotu dopuszczono kobiety. Nie jest znane nazwisko pierwszej nauczycielki tego przedmiotu i kiedy
rozpoczęła pracę w szkole publicznej. Wiadomo jednak, że nauczycielki religii
mojżeszowej funkcję tę wykonywały tylko na zasadzie godzin nadliczbowych,
dodatkowo płatnych, jedynie w klasach I i II szkół ludowych. Nastąpiło to
prawdopodobnie w latach dziewięćdziesiątych XIX wieku. W roku zaś 1903
pierwsza kobieta otrzymała posadę stałego nauczyciela religii mojżeszowej10.
Na początku XX wieku religii mojżeszowej nauczano w 63 szkołach ludowych oraz 57 fundacyjnych na terenie Galicji. Lekcje prowadziło 116 nauczycieli religii, w tym 5 kobiet, co spotykało się z krytyką ortodoksów.
Rabini ortodoksyjni byli przeciwni nauce religii mojżeszowej w szkołach,
uważając, że wystarczy jej nauczanie w domach i chederach. Krytyką objęto
również zaaprobowane przez władze oświatowe podręczniki do nauki religii.
Przełożeni gmin wyznaniowych, mając prawo nadzoru nad nauczycielami religii, byli przeciwni w wielu przypadkach nauczaniu w języku polskim. W Mościskach – na przykład – usunięto z pracy nauczyciela Maurycego Sameta za to, że
„modli się z dziećmi po polsku, a modlitwy kończy słowami: Amen. Niech będzie pochwalony Pan Bóg”11.
10
11

M. Bałaban, O naukę religii, „Wschód” 1903, nr 150, s. 3–5.
„Wychowanie i Oświata” 1907, nr 13–14, s. 116. Już w 1882 r. dr Bernard Goldman we Lwowie wystąpił do RSK o zwolnienie jego 3 córek z nauki religii mojżeszowej. Religię nauczano
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Kobieta nauczająca religii była zjawiskiem nowym i kontrowersyjnym
w środowisku żydowskim. Zgodnie bowiem z tradycją, wszelkie funkcje duchowne sprawowali tylko mężczyźni, kobiety zaś były biernymi obserwatorami.
Zawód nauczyciela religii postrzegano podobnie jak funkcję rabina. Oprócz
przekazywania wiedzy judaistycznej dzieciom i młodzieży, nauczyciel wygłaszał w szkole i synagodze tzw. egzorty, czyli kazania-wykłady oparte na wybranym fragmencie Pięcioksięgu, tzw. sydrze, w taki sposób, by nawiązać do
współczesności i wpłynąć na postępowanie słuchaczy. Nauczyciel brał udział
także w uroczystościach synagogalnych na początek i na koniec roku szkolnego
oraz z okazji świąt żydowskich oraz państwowych. W mniejszych miasteczkach
galicyjskich, gdzie nie było ani gminy żydowskiej, ani kaznodziejów, to nauczyciel religii był jedyną osobą przekazującą wiedzę judaistyczną. Kobieta nie mogła stanąć na ambonie. W synagodze zajmowała miejsce na galerii lub w przedsionku, przypatrując się i przysłuchując liturgii odprawianej przez mężczyzn.
Niewątpliwie nauczycielki religii mojżeszowej wyróżniały się dobrym przygotowaniem pedagogicznym do pracy w szkole. Uzyskiwały je, kończąc seminarium nauczycielskie, a był to jeden z warunków koniecznych uzyskania tzw. patentu nauczyciela szkoły ludowej. O zatrudnieniu w szkole ludowej i tak jednak
decydowały gminy wyznaniowe i często właśnie to one, nawet wbrew rodzicom,
na stanowisko nauczyciela religii mojżeszowej powoływały kobietę. Wystarczała dobra znajomość języka wykładowego (polskiego), przygotowanie pedagogiczne, nie wchodzono zaś głębiej w przygotowanie merytoryczne.
W zakresie zatem wiedzy judaistycznej kobiety były słabiej przygotowane
w porównaniu z mężczyznami wykładającymi ów przedmiot. Wynikało to z faktu, iż edukacja religijna nauczycielek ograniczała się do wiadomości wyniesionych z domu lub z seminarium nauczycielskiego, gdzie religia mojżeszowa była
jednym z przedmiotów wykładowych, obok innych przedmiotów świeckich.
Wymiar godzinowy nie był jednak duży (wynosił dwie godziny tygodniowo)
i uniemożliwiał opanowanie pełnej wiedzy biblijnej, historycznej, obrzędowej,
judaistycznej, a także języka hebrajskiego. Tymczasem mężczyźni rozpoczynali
lekcje języka hebrajskiego, będąc jeszcze dziećmi, najczęściej ucząc się po kilka
godzin dziennie w chederze lub prywatnie w domu12.
Nic zatem dziwnego, że kobiety w tym zawodzie nie były akceptowane
przez ogół środowiska żydowskiego. Nie przyjmowano ich do Towarzystwa Galicyjskich Nauczycieli Religii Mojżeszowej Szkół Pospolitych i Wydziałowych.
Mało tego, jego członkowie próbowali „przeciwdziałać nominacji kobiet na-

12

w języku niemieckim, a one nie znały tego języka. Goldman domagał się nauki tego przedmiotu w języku polskim (CDIAL, f. 178, op. 2, sygn. 2079, k. 19).
M. Bałaban, dz. cyt., s. 3–5.
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uczycielkami religii, albowiem jest to niezgodne z duchem judaizmu, aby kobiety dopuszczano do nauczania religii”13.
W roku 1907 sprawa nauczania religii mojżeszowej w szkołach galicyjskich
była przedmiotem specjalnego posiedzenia Rady Szkolnej Krajowej. Główny
temat obrad stanowiło wykształcenie nauczycieli oraz kwestia nauczania języka
hebrajskiego. Przed posiedzeniem przeprowadzono ankietę wśród nauczycielstwa żydowskiego, w której respondenci wypowiadali się także w kwestii zatrudniania kobiet w charakterze nauczycielek religii mojżeszowej. Wynik ankiety, jak łatwo się domyśleć, nie był po myśli nauczycielek – ankietowani jednogłośnie wyrazili sprzeciw wobec nominacji kobiet14.
Reasumując, nauczycielki religii mojżeszowej w dobie autonomii galicyjskiej były zjawiskiem rzadkim, widzianym niechętnie w środowisku żydowskim.

3. Nauczycielki religii mojżeszowej w okresie międzywojennym
W Drugiej Rzeczypospolitej przepisy prawne nakładały na szkoły publiczne
obowiązek nauczania religii niezależnie od wyznania uczniów. Odpowiednie zapisy znalazły się w tekstach konstytucji z roku 1921 i 193515. Religia mojżeszowa była wykładana podobnie jak katolicka, protestancka czy greckokatolicka.
W niepodległej Polsce liczba nauczycielek religii mojżeszowej uległa znaczącemu zwiększeniu. Nie prowadzono statystyk w tym zakresie, dlatego też nie
można ustalić dokładnej liczby i wszystkich nazwisk owych nauczycielek.
W Zespole Żydowska Gmina Wyznaniowa Miasta Lwowa 1772–1939, przechowywanym w Centralnym Państwowym Archiwum Historycznym Ukrainy
we Lwowie, znajdują się jednak źródła archiwalne, które pośrednio pozwalają
przybliżyć odsetek kobiet wśród nauczycieli owego przedmiotu.
O tym, że obecność kobiet o tej specjalizacji pedagogicznej była akceptowana przez gminę wyznaniową we Lwowie, świadczy ocena podręcznika z roku
1919 przeznaczonego do nauki języka hebrajskiego, autorstwa Anny Mensch.
Język hebrajski był przedmiotem nadobowiązkowym, wspomagał nauczanie religii mojżeszowej. Podręcznik został oceniony pod względem merytorycznym
i dydaktycznym przez dra Mojżesza Schorra jako odpowiedni dla dzieci w wie13

14

15

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Tow. Galicyjskich Nauczycieli Religii Mojżeszowej
Szkół Pospolitych i Wydziałowych odbytego dnia 1 listopada 1908 w Sali Zboru izraelickiego
w Stanisławowie, „Wychowanie i Oświata”, Lwów 1912, nr 67–68, s. nlb.
Tamże. Zob. także: M. Łapot, Edukacja religijna dzieci żydowskich we Lwowie w latach 1772–
1918, „Pedagogika”, t. 2: Edukacja w społeczeństwie ponowoczesnym, pod red. K. Rędzińskiego i E. Golbik, seria: Prace Naukowe Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości w Gliwicach, Gliwice 2010, s. 179–194.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 17 marca 1921 r., „Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej
Polskiej” 1921, nr 44, poz. 267, s. 653–655; Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 23 kwietnia 1935 r., „Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej” 1935, nr 30, poz. 227, s. 497–508.
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ku 6–10 lat. Recenzent dokonał obiektywnej oceny, nie podnosząc w recenzji, iż
autorem podręcznika jest kobieta. Z podręcznika w okresie międzywojennym
korzystała m.in. szkoła męska im. Abrahama Kohna we Lwowie16.
Światło na interesujące nas zagadnienie rzucają także dokumenty na temat
Pedagogium Hebrajskiego we Lwowie, prowadzonego w latach międzywojennych przez Towarzystwo Żydowskiej Szkoły Ludowej i Średniej we Lwowie.
W roku 1928 kursy przejęła gmina. W grudniu 1928 r. powołała ona kuratorium
w składzie: rabini Freund i dr Lewin, Zwi Karl, dr Majer Geyer, prof. dr M. Allerhand, inż. Feuerstein, Wiktor Chajes. Kierownikiem został Zwi Karl. Większość z nich była wykładowcami w owej placówce. Wynagrodzenie dla wykładowców w pedagogium ustalono na 5 zł za godzinę. Uczestnikami kursów byli
słuchacze gimnazjów i Uniwersytetu Lwowskiego, od których pobierano opłatę
w wysokości 10 zł miesięcznie. Zajęcia odbywały się w budynku szkoły im.
Abrahama Kohna przy ul. Stanisława 5 w godzinach 17–20 z wyjątkiem świąt,
piątków i sobót.
W lutym 1929 r. z kursów w pedagogium korzystało 48 uczniów, w tym aż
27 kobiet17. A zatem stanowiły one ponad połowę słuchaczy. Oczywiście nie
oznaczało to, że każda z nich zostawała później nauczycielką religii mojżeszowej. Ukończenie pedagogium zwiększało jednak szanse na zatrudnienie na posadzie nauczyciela świeckiego, który z reguły uczył religii w ramach godzin dodatkowych poza pensum.
Studia w pedagogium obejmowały III kursy. Plan nauczania przewidywał
następujące przedmioty: Tora z komentarzem Rasziego w wymiarze 3 godzin
tygodniowo (wykładał Zwi Karl), Tora z komentarzem Ibn Esra – 2 godz. (Zwi
Karl), Nach na dwóch kursach – 4 godz. (Dromelschl, Siegel), Talmud – 6 godz.
(Karl, Sternal), Midrasz – 2 godz. (Lewin), filozofia religijna – 2 godz. (Lewin),
historia – 2 godz. (Dromelschl), język aramejski biblijny – 1 godz. (Dromelschl),
Schulchan Aruch – 1 godz., język hebrajski z literaturą – 6 godz. (Gutman, Zeld).
Na I kursie w 1929 r. było 11 chłopców i 16 dziewcząt, a na kursie II – 4 chłopców i 5 dziewcząt18.
Kolejny ślad wskazujący na obecność kobiet w zawodzie nauczyciela religii
mojżeszowej to wykaz nauczycieli języka hebrajskiego w szkołach powszechnych
wyznaniowych we Lwowie z roku 1927. Widnieją w nim nazwiska dwóch kobiet:
Rebeki Blumenthal (ukończyła wówczas 4 rok studiów na Wydziale Przyrodniczo-Matematycznym Uniwersytetu Lwowskiego, a także posiadała dyplom Pedagogium Hebrajskiego we Lwowie) oraz dr Gizeli Lempert (ur. 8 XII 1901 r. we
Lwowie, w 1920 r. absolwentka Gimnazjum J. Goldblatt-Kamerling we Lwowie
oraz antropologii na Uniwersytecie Lwowskim, w latach 1920–1926 słuchaczka
Pedagogium Hebrajskiego we Lwowie, nauczająca języka hebrajskiego w Ży16
17
18

CDIAL 701, 3, 500, k. 1–2, 4, 22.
CDIAL 701, 3, 970, k. 8.
CDIAL 701, 3, 1679, k. 2, 10.

Nauczycielki religii mojżeszowej…

415

dowskiej Szkole Handlowej we Lwowie)19. Ponadto w roku szkolnym
1930/1931 wśród nauczycieli języka hebrajskiego we Lwowie była Regina Dorfman (z domu Mittelman). Nauczała ona w szkole żeńskiej im. T. Czackiego
oraz w szkole im. M. Reja20.
Wiadomo także, że we Lwowie w latach międzywojennych religii mojżeszowej uczyła Regina Landau w szkołach powszechnych imienia Antoniego,
A. Kordeckiego (w nich piastowała stałą posadę do 30 czerwca 1931 r.) oraz
M. Reja (miała charakter wyznaniowy, przeznaczona dla dzieci żydowskich)21.
Spis nauczycieli tego przedmiotu we Lwowie w roku szkolnym 1929/1930 ujmował 18 osób, a wśród nich Bertę Landau, która uczyła w szkołach powszechnych żeńskich im. M. Reja i T. Lenartowicza. Jej nazwisko pojawia się również
w spisie nauczycieli z roku następnego. Prowadziła 8 godzin miesięcznie zajęć
z religii w szkole im. J. Sobieskiego, 6 w szkole im. H. Sienkiewicza i 10 w szkole
im. T. Lenartowicza (wszystkie żeńskie)22.
Kolejne dokumenty wymieniające nazwiska nauczycielek religii mojżeszowej we Lwowie, szerzej – w Małopolsce, pochodzą z roku 1935. W związku
z redukcją godzin i etatów religii mojżeszowej w roku 1935 w szkołach publicznych w Małopolsce Wschodniej i Zachodniej Żydowska Gmina Wyznaniowa we
Lwowie rozesłała ankietę do odnośnych gmin w celu uzyskania dokładnych informacji na temat stanu nauczania owego przedmiotu. Na ankietę odpowiedziało
ponad 120 gmin żydowskich z terenów niemal całej Małopolski – od Białej na
zachodzie, poprzez Mielec, Krosno, aż po Kołomyję. Co prawda nie wszystkie
gminy zareagowały na apel, a ankiety często nie wypełniano zgodnie z instrukcją bądź uzyskanie wiarygodnych informacji było niemożliwe, ankieta jednak
dała w miarę obiektywny obraz nauczania religii mojżeszowej w szkołach publicznych na tym terenie. Jej wyniki to materiał na osobny artykuł, w niniejszym
zaś tekście interesują mnie one ze względu na informacje na temat kobiet uczących tego przedmiotu. Otóż w ankietach pojawiło się 41 nazwisk kobiet uczących religii mojżeszowej. Pracowały one w 36 miejscowościach.
Przyjrzyjmy się bliżej informacjom płynącym z owej ankiety. Po pierwsze,
na uwagę zasługują kwalifikacje zawodowe kobiet uczących religii mojżeszowej. Otóż dominują osoby, które ukończyły seminarium nauczycielskie uprawniające do nauczania w szkole powszechnej, a także legitymowały się prawem
do nauczania religii mojżeszowej po uzyskaniu uzdolnień do nauczania tego
przedmiotu. Takie kwalifikacje posiadały: Hanka Klüger (23 lata), ucząca tego
przedmiotu w szkole w Podkamieniu od 1,5 roku (początkowo przez 6 miesięcy
w Brodach), Golda Blaustein vel Prywner (21), ucząca drugi rok w Niemirowie,
19
20
21
22

CDIAL 701, 3, 846, k. 5–6, 20, 847.
CDIAL 701, 3, 1574, k. 1; 1201, k. 11.
CDIAL 701, 3, 1705, k. 1, 4, 8.
CDIAL 701, 3, 845, k. 30; 1201, k. 10. Berta Landau zmarła w styczniu 1933 r. we Lwowie,
zob.: CDIAL 701, 3, 1121, k. 85.
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Mariola (nazwisko nieczytelne) (28), od 7 lat ucząca w Żydaczowie, Jenta Schapiro (24), od 3,5 roku w szkole w Żółkwi, mgr Regina Hochfels (30), od 6 lat
uczyła religii w Żurawnie, Halpernówna, ucząca od 6 lat w szkole w Ustrzykach
Dolnych, Hadassa Wilder (21), od roku nauczycielka religii w Tartakowie, Regina Voglerówna ze szkoły w Rozdole (26), w zawodzie od 5 lat po ukończeniu
seminarium nauczycielskiego w Stryju, Feiga Bodner (34), ucząca od 13 lat
w szkole w Rymanowie, Gertruda Israeler (22), nauczycielka religii od 4 lat
w szkole w Białej, Miriam Fuchfeld (23), ucząca od 2 lat w szkole w Błażowej,
Mina Blumenfrucht (32), od 5 lat nauczająca religii w szkole w Bochni, Klara
Kleinberg (43), religii ucząca od 5 lat w Grzymałowie, T. Kimmel (27), od 8 lat
w szkole w Delatynie, Kalata Drezler (29), od 7 lat nauczycielka religii w szkole
w Pomorzanach (powiat Zborów), Helena Wolf (19), od roku nauczająca religii
w Pilznie, Blima Rosenfeld (30), od 7 lat ucząca religii w Cieszanowie, Perla
Schwartz (20), ucząca w 1930 r. religii w szkole w Chołojowie23.
Drugą grupę stanowiły nauczycielki legitymujące się tylko dyplomem ukończenia seminarium nauczycielskiego, nieposiadające żadnych kwalifikacji w zakresie nauczania religii mojżeszowej. Były to: Regina Grlender (23), absolwentka seminarium w Żółkwi, nauczycielka religii od 4 lat w dwóch miejscowościach, a mianowicie w Mostach Wielkich i Kulikowie, Anna Ebner (24), ucząca
religii wraz z ojcem Izakiem (54) w szkole w Łańcucie, Regina Pohorilles, nauczająca w roku 1935 religii w szkole w Kozłowie bezpłatnie w wymiarze 4 godzin tygodniowo, Klotylda Janina Zoller (27), ucząca religii od 6 lat w Strzeliskach Nowych, Antonina Weissbraun (23), nauczycielka religii od trzech lat
w Bołozłowcach, Lola Grünberg, ucząca w Bohorodczanach, Zara Weigler (25),
nauczycielka religii od 3 lat w Bóbrce, Helena Landau (24), od trzech lat nauczająca w Bursztynie, Karolina Kupfer (30), od 9 lat pracująca w szkole
w Przemyślu, Feiga Raczek (50) i Rachela Pohorylle (50), rozpoczęły naukę religii w roku 1935 w szkole w Podhajcach, Henia Pohoryles, N. Einhorn, N. Ems,
uczące w szkole w Rożniatowie, Bella Fränkel (38), od 7 lat ucząca w Radymnie
oraz Feiga Blei (27), nauczycielka religii mojżeszowej w Czortkowie24.
Wśród kobiet uczących religii mojżeszowej, które nie miały kwalifikacji
w zakresie judaistyki, była także absolwentka historii w Uniwersytecie Lwowskim Blanka Rosenblum (27), ucząca w Chyrowie25.
Brak natomiast bliższych informacji o kwalifikacjach pedagogicznych i judaistycznych takich nauczycielek religii mojżeszowej, jak: Mina Teichberg, Klara Deutscher, Lea Czaczkes, M. Gehler ze szkoły w Mikulińcach26, Klara Mo-
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CDIAL 701, 3, 1857, 1858, 1862, 1863, passim.
Tamże.
CDIAL 701, 3, 1862, k. 28.
CDIAL 701, 3, 1857, k. 20.
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ściskier (49) ze szkoły w Peczeniżynie27, Anna Rosenblum uczyła w Chyrowie
do roku 1935, lecz jej etat zwinięto28.
W analizowanych ankietach zwraca uwagę powtarzający się zwrot „płatne
od godzin”. Wynika on z faktu, iż religia mojżeszowa była przedmiotem nauczanym przez owe nauczycielki jako dodatkowy, były bowiem przede wszystkim nauczycielkami przedmiotów świeckich.
Gmin małych, prowincjonalnych najczęściej nie było stać na opłacanie nauczycieli religii mojżeszowej, poza tym brakowało samych nauczycieli. W efekcie w mniejszych miejscowościach, gdzie nie było gminy żydowskiej, nauka religii mojżeszowej nie odbywała się w miejscowych szkołach, mimo iż uczęszczał do nich znaczący odsetek dzieci żydowskich. Przykładowo, Żydowskiej
Gminie Wyznaniowej w Bukaczowcach podlegało 13 szkół powszechnych, a nauka
religii mojżeszowej odbywała się jedynie w jednej z nich (sic!)29. Z tego też powodu, jak można przypuszczać, chętniej niż w latach wcześniejszych sięgano po
kobiety, zatrudniając je do nauczania religii. Najczęściej były to nauczycielki
przedmiotów świeckich, które nauczały religii mojżeszowej w ramach godzin
nadliczbowych. Wymiar nauki wahał się w granicach 4–8 godzin tygodniowo
i oczywiście nie pozwalał na utrzymanie się bez prowadzenia innych zajęć. Brak
nauczycieli tego przedmiotu powodował, że często zatrudniano nauczycielki
niemające żadnych kwalifikacji z zakresu judaistyki.
Analiza nadesłanych ankiet pozwala dostrzec pewne prawidłowości, a mianowicie – po pierwsze, kobiety chętniej zatrudniano w mniejszych miejscowościach, w których często były jedynymi nauczycielkami tego przedmiotu. Po
drugie, z reguły podejmowały się jego nauczania jako przedmiotu dodatkowego.
Po trzecie – w większych miejscowościach nauczycielki religii mojżeszowej
pracowały obok mężczyzn. Osobliwym przypadkiem były Mikulińce, gdzie wymienione wcześniej nauczycielki były jedynymi wykładowcami tego przedmiotu.
Zatrudnianie kobiety na stanowisku nauczyciela religii mojżeszowej nie było
praktykowane w szkołach prywatnych, utrzymywanych przez gminy wyznaniowe. Przykładem służą szkoły męska i żeńska im. Abrahama Kohna we Lwowie,
które nigdy nie zatrudniły w tym charakterze kobiety, mimo iż na przestrzeni od
1845 do 1939 r. przewinęło się przez nie kilkudziesięciu nauczycieli tego
przedmiotu.
W sumie zatem nauczycielki religii mojżeszowej były nie tyle znakiem demokratyzacji judaizmu, lecz oznaką kryzysu nauczania tego przedmiotu i nieudolności gmin wyznaniowych, obciążonych obowiązkiem organizowania nauki
owego przedmiotu. Zatrudniano kobiety, nawet bez odpowiednich kwalifikacji
judaistycznych, ponieważ nauczycieli religii mojżeszowej brakowało. Status
27
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przedmiotu w szkole publicznej był słaby, wynagrodzenie nauczycieli – bardzo
niskie. Były szkoły, w których w ogóle nie prowadzono nauki tego przedmiotu.
Zatrudnienie kobiety nieznającej ani języka hebrajskiego, ani też dobrze Biblii
z komentarzami czy historii żydowskiej traktowano jako skrajność, ale i tak
rozwiązanie lepsze niż nieobecność religii mojżeszowej w szkole powszechnej.

Summary
Mosaic religion women-teachers in public schools in Galicia in 1867–1939
Article regards to women that taugh Mosaic religion in public schools in Galicia during autonomy times and in interwar period. Teaching of religion was in
tradition men domain. First women-teachers of this subject appeared in 90. of
XIX century and they had very good pedagogical preparation, however, they
didn’t have complete knowledge in judaism. They weren’t accepted neither by
men who teached Mosaic religion nor by Jewish community. More often this
proffesion was practised by women in the Second Polish Republic. It was extremity to employ woman who didn’t know neither Hebrew language nor Bible
with notes, however, in fact it was better solution than lack of Mosaic religion in
elementary school.
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