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Wstęp

Czym jest rodzina nie trzeba niko przekonywać, jak wielkie ma
znaczenie, jak wielka role odgrywa w zyciu każdego człowieka. Rodzina
jest to najmniejsza komórka życia społecznego złożona z rodziców i
dzieci /w tym adoptowanych/, której celem jest prokreacja, wychowa-
nie i ekspresja osobowości. Społeczne nauczanie Kościoła stawia rodzinę
przed każdą inną wspólnotą. Już papież Leon XIII pisał: „Rodzina więc,
czyli społeczność domowa, jakkolwiek bardzo mała, jest jednak praw-
dziwą społecznością i jest starsza od wszelkiego państwa”. /RN nr 9/.
Ojcowie Soboru Watykańskiego II nazwali ją „pierwszą i żywotną ko-
mórką społeczeństwa” /AA nr 11/ oraz szkołą „bogatszego człowie-
czeństwa” /GS nr 52/. Jan Paweł II powiedział, że rodzina jest „pod-
stawową komórką społeczeństwa”, „pierwszym miejscem <humaniza-
cji> osoby i społeczeństwa” oraz powtórzył za Familliaris Consortio /1981
nr 86/, że „przyszłość ludzkości idzie przez rodzinę” /ChL nr 40/.

W języku potocznym pojęcie rodziny używane jest najczęściej dla
określenia małżeństwa i ich dzieci. Jednakże coraz częściej rodzina staje
się przedmiotem bardzo wielu dociekań naukowych. Jest czymś tak na-
turalnym i powszechnym, że człowiek nie może sobie wyobrazić bez
niej życia. Między innymi z tego powodu tak trudno ją zdefiniować1. Jak
podaje „Słownik Pedagogiczny” „rodzina to mała grupa społeczna skła-
dająca się z rodziców, ich dzieci i krewnych; rodziców łączy więź mał-
żeńska, rodziców z dziećmi – więź rodzicielska, stanowiąca podstawę
wychowania rodzinnego, jak również więź formalna określająca obo-
wiązki rodziców i dzieci względem siebie2.

W naukach pedagogicznych i socjologicznych wskazuje się najczę-
ściej, że rodzina jest grupą społeczną, środowiskiem wychowawczym,
środowiskiem kulturowym, instytucją wychowawczą, systemem spo-
łeczno-wychowawczym, co pozwala na pokazanie różnych jej aspektów,
uwarunkowań, wewnętrznych mechanizmów jej funkcjonowania, a tak-
że relacji między rodziną a innymi grupami społecznymi i instytucjami
wychowawczymi3.

1 L. Dyczewski, Rodzina - społeczeństwo – państwo, Towarzystwo Naukowe
KUL, Lublin 1994 s. 11.

2 Słownik pedagogiczny red. W. Okoń, Warszawa 1992, s. 177.
3 Tamże, s. 37-38.
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Charakterystyczne jest, że Kościół przed Soborem Watykańskim II
dostrzegał w rodzinie głównie dwa cele: prokreację i wychowanie dzie-
ci. Na Soborze podkreślono, że oprócz tych celów, jest jeszcze jeden,
niedoceniany przez tradycję chrześcijańską, mianowicie miłość, która
jest centralną wartością małżeństwa i rodziny. Zwrócił ponadto uwagę
na partnerstwo męża i żony, świadome rodzicielstwo i wspólną odpo-
wiedzialność za własną rodzinę /wychowanie dzieci, zabezpieczenie
socjalne i apostolstwo/. Zgodnie z powyżej wymienionymi celami, ro-
dzina powinna wypełniać podstawowe zadania, jak: prokreacja, wy-
chowanie i ekspresja osobowości. Wszystkie te trzy zadania powinny
być spełniane w atmosferze miłości małżeńskiej i rodzinnej.

Nalży jasno podkreślić, że rodzina istnieje od najdawniejszych
czasów. Jest pierwszą grupą, w jaką wstępujemy, gdyż następuje to w
momencie przyjścia na świat. Dla młodego człowieka rodzina jest pod-
stawowym elementem bez którego nie potrafiłby samodzielnie funkcjo-
nować. To nie gdzieindziej jak właśnie w rodzinie dokonuje się proces
przekazania dzieciom wartości kulturowych i wprowadza się je w życie
społeczne. Dzięki rodzinie uczymy się odróżniać dobro od zła, pokony-
wać strach, nabierać pewności siebie, odpowiedzialności, szczerości,
dobroci i miłości, którą przekazują nam rodzice. Ponadto należy wciąż
przypominać, że rodzina jest tym składnikiem środowiska wycho-
wawczego, który oddziałuje na jednostkę najdłużej, niekiedy przez całe
życie. Wpływ wychowawczy jest jednak najsilniejszy we wczesnych
stadiach rozwoju, w okresie dzieciństwa, gdy jednostka nie podlega
jeszcze lub podlega w ograniczonej mierze oddziaływaniom innych in-
stytucji, a za opiekę nad nią i jej wychowanie odpowiedzialni są przede
wszystkim rodzice. Rodzina jest dla jednostki grupą podstawową, w
której członkowie.

Rodzina stanowi wspólnotę osób, która jest podstawową formą
życia indywidualnego i społecznego. Jest pierwotną i najpowszechniej-
szą grupą społeczną prawie każdego z nas. To ona należy do pierwsze-
go środowiska dającego człowiekowi możliwość wszechstronnego roz-
woju, zaspokajania jego wielu potrzeb i wprowadzania go w świat war-
tości i norm społecznych. Identyfikując się z nią, człowiek współtworzy i
przejmuje kultywowane w rodzinie poglądy, postawy, wzory zachowa-
nia i postępowania

Ważnym elementem funkcjonowania rodziny jest to, że rodzina
odzwierciedla w swej strukturze przeobrażenia ogólnospołeczne, z cza-
sem dostosowując się do nich. Łącząc elementy tradycji z elementami
postępującej nowoczesności, ułatwia swoim członkom adaptację roz-
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mieniającej się rzeczywistości społecznej, jednocześnie będąc dla niej
oparciem i strefą ochronną. Poddana wpływom zewnętrznym, zmienia
się, zmieniając jednocześnie jednostki, poprzez wewnątrz rodzinną so-
cjalizację, a zmiany te są zarówno dodatnie, jak i ujemne.

A. Roe i M. Siegelman opisali pięć postaw rodzicielskich wyróż-
niając po kolei jako: kochająca – rodzice stwarzają dziecku ciepły klimat
miłości, pomagają w ważnych sprawach, stosują metody perswazji i
raczej unikają kar. Drugi rodzaj to rodzina wymagająca – rodzice ustala-
ją dziecku wysokie wymagania, wprowadzają zarządzenia i żądają ich
bezwzględnego przestrzegania, cechuje ich dominacja, despotyzm i nie
liczenie się ze zdaniem dziecka. Trzeci rodzaj to rodzina ochraniająca –
rodzice są w stosunku do dziecka pobłażliwi, dają mu specjalne przywi-
leje, wylewni uczuciowo, izolują dziecko od kontaktów z rówieśnikami.
Następny rodzaj to rodzina odrzucająca – rodzice są chłodni i wrogo
ustosunkowani wobec swojego dziecka, nie liczą się z jego zdaniem.
Kolejny rodzaj to rodzina liberalna – rodzice raczej nie interesują się
dzieckiem, są mało zaangażowani w jego wychowanie. Nie zawsze po-
stawy rodzicielskie są właściwe. Nieprawidłowość może wynikać albo z
dystansu w stosunku do dziecka, albo z nadmiernej koncentracji na nim.
Postawa nadmiernie ochraniająca może powodować u dziecka opóźnie-
nie dojrzałości społecznej, brak inicjatywy i ograniczoną samodzielność.
Również nadmierne wymagania sprzyjają powstawaniu takich cech jak:
brak wiary we własne siły, niepewność, lękliwość i uległość. Przy po-
stawie odtrącającej, dziecko może wykazywać trudności przystosowaw-
cze, agresywność, kłótliwość i nieposłuszeństwo. Natomiast gdy rodzice
wykazują postawę unikającą wobec dziecka, może być ono nieufne i
konfliktowe, a także niezdolne do nawiązywania trwałych więzi uczu-
ciowych. Postawy rodziców wobec dziecka nie zawsze są jednolite, ale
nie musi to oznaczać nieefektywności. Czasem taka rozbieżność jest ko-
rzystna, szczególnie w sytuacji, kiedy jedno z rodziców przejawia nieko-
rzystną dla kształtowania osobowości postawę, drugie może poprzez
przeciwstawną postawę złagodzić negatywne skutki.

W związku z powyższym należy postawić wiele pytań na które
wciąż szuka się odpowiedzi. Pytania te nie tylko dotycząc samego wy-
chowania, lecz obejmują wiele innych zgadanień hermetycznie związa-
nych z powstaniem, funkcjonowaniem i zadaniami rodziny w szerokim
tego słowa znaczeniu. Jaka winna być dziś rodzina, jakie metody winny
być stosowane w wychowaniu, co stanowi największe zagrożenie dla
rodziny, jaka jest perspektywa współczesnych i prztszłych rodzin? Są to
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tylko nieliczne z pytań stawianych coraz częściej przez naukowców,
praktyków, ekonomistów, humanistów, teologów, filozofów itp. Każdy
z nich na swój sposób poszukuje odpowiedzi, rozwiązań. I nie jest to
łatwym zadaniem czy wyzwaniem także dla społeczeństw bardziej czy
mniej zorganizowanych. Wiele z pytań jakie są stawiane pozostanie
jeszcze na długo bez odpowiedzi. Obecnie potrafimy jedynie obserwo-
wać zmiany i starać się w jakimś stopniu przewidzieć ich konsekwencje.
Owszem, podejmowane są różnorakie działania w tym celu, aby rodzina
spełniała swoje cele, zadania, swoją misję i swoje powołanie.

Na te pytania i podobne znajdą Państwo odpowiedź – przynajmniej
w części - w niniejszej publikacji, która składa się z tekstów – głównie
młodych naukowców reprezentujący różne dziedziny nauki. Monogra-
fia składająca się z trzech rozdziałów ukazuje szereg codziennych
spraw, zagadnień związanych z rodziną. Autorzy tekstów podejmują
próby ukazania w części odpowiedzi na zadawane pytania. Niektóre z
nich pozornie wydają się zbyt banalne, inne zaś są bardzo konkretne,
rzeczowe i powszechne, obejmujące istotne sprawy, ważne kwestie dnia
codziennego. Należy mieć nadzieję, że każdy czytelnik biorąc do ręki
ową publikację znajdzie wiele stosownych treści dla siebie. Ten szeroki
wachlarz zagadnień zawarty w niniejszej monografii zapewne stanie się
również przyczynkiem do dalszych przemyśleń, badań czy refleksji nad
przyszłością rodziny.

Ks. Jan Zimny



Rozdział I
Rodzina: powołanie i zadania
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Monika Torczyńska

Więzi międzyludzkie i więzi rodzinne w realiach płynnej kultury

Uwagi wstępne o płynnej kulturze i jej wyróżnikach
Artykuł ma na celu analizę wybranych problemów wynikających ze

zmiany paradygmatu kształtowania więzi międzyludzkich, a przede
wszystkim więzi rodzinnych w ujęciu Z. Baumana. Polski uczony, opisu-
jąc w swoich rozlicznych pracach specyfikę egzystencji człowieka w re-
aliach płynnej kultury, przywołuje wiele dylematów i wyzwań, z którymi
przyjdzie mu się zmierzyć we współczesnych czasach. Zalicza do nich
przede wszystkim brak poczucia przynależności, alienację, samotność czy
brak poczucia bezpieczeństwa. Każda z tych okoliczności łączy się z fak-
tem, iż płynna kultura i płynne społeczeństwo kształtuje środowisko spo-
łeczne, w którym dominuje konsumpcjonizm, pragnienie zaspokojenia
własnych potrzeb, koncentracja wokół własnych spraw i interesów, in-
dywidualizm oraz egoizm1. Pęd do konsumpcji i samorealizacji przynosi
poważne konsekwencje w sferze relacji i związków międzyludzkich.
Niewątpliwie, w dobie płynnej kultury przeobrażeniu ulegają dotychcza-
sowe schematy inicjowania, podtrzymywania i rozwiązywania społecz-
nych więzi i stosunków. To samo dotyczy wielu innych aspektów zbio-
rowej egzystencji. Stąd też „podstawy, na których opieramy nasze plany
życiowe, są […] niepewne – podobnie jak nasza przyszłość zawodowa,
los firm i zakładów pracy, które dają nam zatrudnienie, więzi z przyja-
ciółmi i partnerami życiowymi, nasza pozycja społeczna i wynikające z
niej poczucie własnej wartości i wiary we własne siły”2.

Problem postępujących zmian w obrębie istoty i jakości więzi mię-
dzyludzkich stanowi w rozległej refleksji Z. Baumana kwestię o charak-
terze zasadniczym. Jak dowodzi autor Płynnego życia, więzi między-
ludzkie, włączając tu więzi rodzinne, upodobniły się współcześnie do
aktów konsumpcji. Dzisiaj „w relacjach międzyludzkich obie strony są
jednocześnie konsumentami i przedmiotami konsumpcji, obie też mają
prawo domagać się swoich >>praw konsumenckich<<. Można zerwać
związek i odmówić dalszych kontaktów […] nic nie wskazuje na to, aby

1 Zob. m. in. Z. Bauman, Kultura w płynnej nowoczesności, Wyd. Agora,
Warszawa 2011.

2 Z. Bauman, Płynne życie, tłum. T. Kunz, Wyd. Literackie, Kraków 2007, s. 107.
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udało się wyłączyć więzi międzyludzkie spod działania praw konsump-
cyjnych”3. Zjawisko to łączy się z licznymi konsekwencjami zarówno w
wymiarze indywidualnych, jak i zbiorowych stosunków społecznych. W
artykule skupiono uwagę na kilku wybranych zagadnieniach, tzn. roz-
patrywano kwestię więzi międzyludzkich w kontekście kształtowania
współczesnych stosunków miłości i przyjaźni, funkcjonowania grup
rodzinnych czy poszukiwania przez człowieka „własnego miejsca” w
płynnym społeczeństwie i płynnej kulturze.

1. Indywidualizm – samorealizacja – więzi międzyludzkie
Wielokrotnie nawiązując do problematyki więzi, Z. Bauman mówi

o nich – jak stwierdzono we wstępnych uwagach – przede wszystkim w
perspektywie takich wartości płynnej kultury, jak indywidualizm czy
samorealizacja. Jak wyjaśniał w jednym ze swoich esejów: „[…] istotą
indywidualizacji jest kruszenie się więzi międzyludzkich i wbudowane
w nie oczekiwanie tymczasowości […] W coraz większym stopniu jed-
nostka skazana jest dziś na samotne borykanie się z wyzwaniami życia i
poszukiwanie indywidualnych rozwiązań dla problemów”4, które w
poprzednich warunkach rozwiązywano w obrębie grupy, rodziny,
wspólnoty społecznej. Pragnąć uniknąć poczucia pustki oraz ryzyka,
jakie wynikać może z samotnego życia, poszukujemy kogoś z kim mo-
głyby nas połączyć określone więzy społeczne. Jednakże polski badacz
podkreśla, iż wcale nie chodzi tu o głębokie, trwałe i ogarniające całe
nasze jestestwo więzi, które można by – z pewną przesadą zapewne –
określić mianem „więzi totalnych” (przyjaźni od wczesnego dzieciństwa
aż do późnej starości, miłości „do grobowej deski” etc.), odchodzących
już do kulturowego lamusa relacji interpersonalnych. W realiach płynnej
nowoczesności „ludzkie więzi stały się wygodnie luźne i niezobowiązu-
jące, przez co jednocześnie przerażająco niepewne i niegodne zaufania.
Solidarność […] jest równie trudna w praktykowaniu, jak trudne do
zrozumienia są płynące z niej korzyści […] Nowy indywidualizm, bled-
nięcie ludzkich więzi i więdnięcie solidarności”5 stały się znakami płyn-
nej kultury i regułami płynnego życia. W drodze do samorealizacji na
indywidualnej trajektorii życia przeobraziliśmy się zatem w jednostki

3 Tamże, s. 168-169.
4 Z. Bauman, Moralność w niestabilnym świecie, Księgarnia św. Wojciecha, Po-

znań 2006, s. 24.
5 Z. Bauman, Płynne czasy. Życie w epoce niepewności, tłum. M. Żakowski,

Wyd. Sic!, Warszawa 2007, s. 37.
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coraz mniej zainteresowane dostosowywaniem się do potrzeb innych,
coraz mniej potrafiące zachować umiejętność rezygnacji ze stawiania na
pierwszym miejscu własnego ja6.

Wszechobecny dziś indywidualizm oraz imperatyw samorealizacji
skutkować muszą przemianami w obrębie całościowo ujmowanych sto-
sunków i więzi międzyludzkich. Hołdujące indywidualistycznym po-
stawom podmioty tracą inklinację do solidarnych działań i solidarnego
ponoszenia odpowiedzialności za ich skutki. W poprzednich stadiach
życia zbiorowego reguła solidarności grupowej, jak społeczny parasol
ochronny, dawała jednostkom szansę na przetrwanie różnorodnych
tąpnięć i zagrożeń, a jednocześnie po każdym kataklizmie pozwalała z
nadzieją wypatrywać lepszych dni. Solidarna pomoc członkom wspól-
noty doświadczonych klęską żywiołową, poważną chorobą czy po pro-
stu niedostatkiem materialnym była traktowana jak moralny obowiązek.
Stąd po najbardziej nawet bolesnym upadku nadchodził czas na podję-
cie nowych wysiłków i działań, często przy pomocy pomocnej dłoni
wyciągniętej przez bliskie nam osoby (członków rodziny, przyjaciół,
współpracowników). Współcześnie, jak zauważa Z. Bauman, trudno o
tego rodzaju akty solidarności ze strony indywiduów dążących najkrót-
szą drogą do samorealizacji i programowo nie zabiegających o bliskie i
trwałe więzi międzyludzkie. Indywidualizm zdecydowanie osłabia po-
czucie zbiorowej solidarności, która niegdyś stanowiła niekwestionowa-
ną wartość społeczną. „Indywidualizm kruszy solidarność […] istotą
indywidualizacji jest kruszenie się więzi międzyludzkich […] oraz wą-
tlenie instytucjonalnych fundamentów i pancerzy grupowych solidarno-
ści”7. Proces ten rozpatrywany jest przez autora Płynnych czasów na tle
kolejnego, równie dojmującego problemu w życiu jednostki osadzonej w
realiach płynnej kultury.

Dzisiaj codziennym doświadczeniem wielu z nas staje się społeczna i
emocjonalna izolacja lub wręcz tzw. „samotność w tłumie”. Jak zaznacza Z.
Bauman: „samotne życie […] może być niezmiernie szczęśliwe i może być
bardzo aktywne i pracowite – jest jednak również skazane na ryzyko i
wszechobecny strach. W takim świecie nie ma już zbyt wielu kamieni, na
których […] jednostki mogłyby wznieść nadzieję na ocalenie i na których
mogłyby się oprzeć w razie osobistego niepowodzenia”8. Chodzi tu oczy-
wiście o kamienie natury aksjologicznej, które w poprzednich epokach,

6 Z. Bauman, Sztuka życia, tłum. T. Kunz, Wyd. Literackie, Kraków 2009, s. 76.
7 Z. Bauman, Moralność…, dz. cyt., s. 24.
8 Z. Bauman, Płynne czasy…, dz. cyt., s. 37.
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zapewniając jednostce pewien aksjologiczny fundament, kształtowały jej
poczucie bezpieczeństwa i społecznej afiliacji. Współcześnie dysponujemy
tak wieloma ofertami aksjologicznymi i kulturowymi, iż w efekcie – nie
mogąc poradzić sobie z „problemem nadmiaru” – doświadczmy braku
stabilności aksjologicznej, braku poczucia przynależności do tradycyjnych
grup i wspólnot oraz braku poczucia bezpieczeństwa. Dylematy i wyzwa-
nia związane realiami kultury nadmiaru, kultury płynnych celów i mgli-
stych drogowskazów, traktowane są jako wyłączne, osobiste problemy
konkretnej jednostki. Inni niezbyt skwapliwie będą w nich uczestniczyć.
Dlatego też „w samotnych zmaganiach toczonych wśród natłoku […] ku-
szących obietnic, z reguły sobie przeczących i najczęściej o motylim jeno
żywocie, jednostka skazana jest na własną wynalazczość i własne, rzadko
kiedy wystarczające środki. Więdnie błogie poczucie, że inni […] stoją ra-
mię przy ramieniu i że murem staną”9 za kimś, komu dzieje się krzywda, a
kto przynależąc do naszej wspólnoty nie powinien być w obliczu tej
krzywdy pozostawiony samemu sobie. Konsekwencją samotnej egzystencji
jest konieczność swoistej samowystarczalności emocjonalnej. Nieodzowna
jest również odpowiednia doza psychicznej gotowości do samodzielnej –
syzyfowej niekiedy – walki o własny dobrostan i poczucie życiowego speł-
nienia. Życiowe szczęście i satysfakcja jednostki nie wiążą się już bowiem z
jej autentycznym, głębokim i permanentnym zaangażowaniem w tradycyj-
ne więzi międzyludzkie w ramach kolektywnych ciał społecznych, takich
jak rodzina czy wspólnota lokalna. „Teraz przebijać się trzeba przez życie
w pojedynkę; […] niech każdy ratuje się jak może i stara się własnym
sumptem sobie radzić. Kto lepszy ten wygrywa, a kto wygrywa ten lepszy.
Czego żadne statystyki nie chwycą, a kanapa w salonach politycznych nie
odmieni, to poczucie wydziedziczenia ze wspólnoty – poczucie, jakiego
wielu już osobiście doświadczyło”10. Poczucie to stało się wśród ludzi rów-
nie powszechne, jak uprzednio rozpowszechnione było poczucie więzi i
przynależności do wspólnoty.

Przynależeć do wspólnoty (np. grupy rodzinnej, kręgu towarzy-
skiego czy przyjacielskiego) w kulturze płynnej nowoczesności oznacza
coś innego niż w poprzedniej dobie. W tej kwestii Z. Baumanowi inspi-
racji dostarczył Jean-Claud Kaufmann, z którego rozważań wynika, że
wspólnotowa przynależność stała się dziś przede wszystkim instrumen-
tem i swoistym kapitałem ego, i – jak przestrzega ten ostatni – nie należy

9 Z. Bauman, Moralność…, dz. cyt., s. 24-25.
10 Tamże, s. 25.
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utożsamiać „grup przynależności” z „grupami integrującymi”11. Grupy
przynależnościowe nie posiadają mocy integrującej. „Lepiej myśleć o
nich jako o niezbędnych układach towarzyszących procesowi indywi-
dualizacji; jako serii stacji przeładunkowych czy zajazdów na drodze,
którą przemierza samokształtujące i samoprzekształcające się ego”12

uczestników płynnej kultury. Wspólnoty integrujące, ze względu na
fakt, iż ograniczają one podmiotom tak pożądaną współcześnie mobil-
ność i możliwość zmiany, tracą walor społecznej atrakcyjności i popu-
larności. Nie może zatem dziwić, iż „zjawisko to […] jest rzadkie w
świecie płynnej nowoczesności z jej kultem prędkości i przyspieszenia,
nowości i >>zmiany dla zmiany<<13. Co więcej, „grupy integrujące”
traktują zupełnie inaczej niż „grupy przynależnościowe” kwestię akcesji
oraz dalszego uczestnictwa poszczególnych członków. Chodzi tu o
pewną stabilność osobową grupy, która przesądza o jej trwałości i sile
niezbędnej do przetrwania ewentualnych problemów czy zagrożeń. Kto
więc raz zasilił szeregi takiej grupy, z reguły długo w niej pozostawał.
Natomiast „grupy przynależnościowe” w zasadzie od nikogo „nie wy-
magają […] niezłomnej wierności i absolutnej lojalności. We współcze-
snym świecie płynnej nowoczesności >>przynależność<< do jednej gru-
py można łączyć z przynależnością do innych […] Niemal żadna forma
>>przynależności<< nie angażuje dzisiaj całkowicie […] Przy czym czę-
ściowej tylko lojalności, swoistej lojalności a la carte, nie uważa się już
dzisiaj za nielojalność ani – tym bardziej – za zdradę”14.

W refleksji Z. Baumana istotną rolę odgrywa również wątek po-
szukiwania „własnego miejsca” w obrębie danej przestrzeni społecznej,
wypełnionej różnorodnymi relacjami i więziami międzyludzkimi. Są
one spoiwem mniej lub bardziej silnych związków, grup, zrzeszeń spo-
łecznych i w ten sposób tworzą określoną ramę dla egzystencji danej
jednostki. Można je przyrównać do niewidocznego na pierwszy rzut oka
rusztowania, podtrzymującego cały gmach społeczeństwa. Dla każdej
jednostki, jako funkcjonującej w owym gmachu istoty społecznej, istotne
jest „dociekanie tego, >>gdzie należę<<, z czyim miejscem moje miejsce
w świecie sąsiaduje, kto jest współlokatorem mojego miejsca”15 i jakie
więzi mnie z nim łączą. W realiach płynnej kultury często dzieje się tak,

11 Z. Bauman, Sztuka życia, dz. cyt., s. 149.
12 Tamże, s. 149.
13 Tamże, s. 150.
14 Tamże, s. 152-153.
15 Z. Bauman, Moralność…, dz. cyt., s. 28.
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iż o tych kwestiach nie myślimy na co dzień, pomiędzy jednym a dru-
gim aktem konsumpcjonizmu, gromadząc kolejne dobra materialne,
budując wizerunek człowieka sukcesu, walcząc o społeczny prestiż i
uznanie ze strony otoczenia. Sprawa afiliacji bądź jej ewentualnego bra-
ku staje się pierwszoplanową zazwyczaj w sytuacjach o charakterze eks-
tremalnym, kiedy przychodzi nam się mierzyć z najpoważniejszymi
(czy najgroźniejszymi) wyzwaniami życiowymi. Najcięższe problemy
zawodowe, zdrowotne, rodzinne lub osobiste stanowią „wyzwalacz”
autorefleksji dotyczącej mnie samego jako członka organizacji ludzkiej,
uczestnika „drużyny”, która może udzielić mi wsparcia w procesie
przezwyciężania dotykających mnie perturbacji życiowych. W takich
zatem krytycznych okolicznościach palącą potrzebą podmiotu staje się
szukanie sensu słowa „my”. Jak podkreśla Z. Bauman, „>>my<< to nie
zbiór wielu >>ja<<, ale układ wzajemnych, scalających rozliczne i skądi-
nąd różnorodne >>ja<<, zależności i powiązań. >>My<< jest nazwą tego,
co mnie łączy z innymi ludźmi: jest nazwą bycia-jeden-dla-drugiego
człowiekiem”16. Nie będzie nadużyciem stwierdzenie, iż ta oczywista –
jak się wydaje – konstatacja w dobie płynnej kultury umyka wielu jed-
nostkom. Podobnie jak umyka też z pola uwagi fakt, że przynależność
do określonego „my” nie jest sprawą nie wymagającą wysiłku i zaanga-
żowania. Partycypacja w „my” oznacza konieczność troski i skupienia
na czymś, co daleko wykracza poza sferę indywidualnych dążeń, celów
i interesów. Bowiem „w czasach >>płynnej nowoczesności<< >>my<<
nie jest dane, a tym bardziej dane raz na zawsze, nieodwołalnie. Jest ono
zadane. Jest zadaniem – ciągłym, wołającym o wciąż na nowo podejmo-
wany i ciągle tak samo gorliwy wysiłek. Stanem, który o ile został już
osiągnięty, musi być wskrzeszany każdego ranka na nowo […] >>my<<
wymaga codziennego odżywiania, a jego życiodajnym pożywieniem jest
solidarność wielu >>ja<<”17, które ze sobą na co dzień współdziałają.

2. O specyfice więzi przyjacielskich, miłosnych i rodzinnych w
dobie płynnej kultury

Szczególną uwagę Z. Baumana przykuwają głębokie przemiany,
które określa on mianem „zmierzchu dawnej fabuły”, bądź „transfor-
macją dotychczasowego paradygmatu” w odniesieniu do roli, jaka w
realiach płynnej kultury przypadła relacjom międzyludzkim, zwłaszcza

16 Tamże, s. 28-29.
17 Tamże, s. 29.
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zaś miłości i przyjaźni18. Płynna kultura niesie ze sobą nową postać wię-
zów i relacji społecznych, a zatem również i więzi przyjacielskich, miło-
snych czy rodzinnych. Coraz częściej składają się one „wyłącznie z mo-
zaiki jednostkowych losów, splatających się jedynie przelotnie i to tylko
po to, by za chwilę z nową siłą z powrotem się oddalić”19 ku nowym
priorytetom życiowym. Inwestycja w tego rodzaju relacje to lokata po-
dobna do innych, powinna zatem przynosić spodziewane profity. Zaw-
sze wiąże się ona z pewnym ryzykiem straty, zatem aby ewentualnych
strat uniknąć „współcześnie nacisk kładzie się na łatwość rozwiązywa-
nia więzi, na więzi, które tak samo łatwo się zrywa, jak zawiązuje”20

zgodnie z aktualnymi potrzebami jednostki. Więzi o charakterze przyja-
cielskim, miłosnym czy rodzinnym posiadają dziś zatem znamię tym-
czasowości i powierzchowności. Często też nawiązywane są doraźnie i
dość przypadkowo. Takie nastawienie powoduje, jak mówi Z. Bauman,
że „naprawdę nieliczne związki wita się z przekonaniem, że będą trwać
tak długo, >>dopóki śmierć nas nie rozłączy<<”21. Połączone siłą przy-
jaźni jednostki chętnie korzystają z płynących z niej profitów: przyjaciel-
skiej rady, pomocy i wsparcia w trudnych momentach życia, towarzy-
stwa w radosnych i smutnych wydarzeniach etc. Mniej entuzjazmu wy-
kazują jednak wobec głębokiego zaangażowania w sprawy drugiej oso-
by, wymagające np. rezygnacji z własnych pragnień, planów czy celów.
Względy przyjaźni nie są już dzisiaj argumentem często podnoszonym
w międzyludzkich stosunkach i interakcjach. Kształtując nieliczne więzy
przyjacielskie „wielu graczy przezornie nie zaciska zbyt mocno supłów,
żeby można je było błyskawicznie, jednym pociągnięciem, rozwiązać”22,
jeśli życiowe okoliczności będą za tym przemawiać.

Mówiąc o najgłębszych i najsilniejszych więziach, do jakich zdolna
jest istota ludzka, Z. Bauman inspirował się jednym z najbardziej znanych
dzieł na temat miłości autorstwa E. Fromma. Z traktatu O sztuce miłości
zaczerpnął on mianowicie lapidarne i piękne w swojej prostocie wyjaśnie-
nie, czym jest owo uczucie i co właściwie znaczy kochać drugiego człowie-
ka. „Fromm określił to zwięźle: >>kochać to przede wszystkim dawać, a

18 Z. Bauman, Sztuka życia, dz. cyt., s. 228.
19 Z. Bauman, Społeczeństwo w stanie oblężenia, tłum. J. Margański, Wydawnic-

two Sic!, Warszawa 2006, s. 50.
20 Tamże, s. 179.
21 Tamże, s. 223.
22 Tamże, s. 276.
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nie brać<<”23. Miłość powoduje wycofanie własnego ego z centralnej orbity
naszych starań i zabiegów, a tym samym powoduje też rezygnację z na-
szych egotycznych pragnień i żądań na rzecz tego, co potrzebne jest obiek-
towi naszej miłości. Jeśli łączą nas więzi miłości, potrafimy dzielić się
wszelkimi dobrami i dawać je drugiej stronie, nie oczekując nic w zamian.
Nie chcemy wyłącznie brać. Jak podkreślał Z. Bauman, w życiu „nie wy-
starczy brać, bronić swej prywatności i strzec swego dobytku. Trzeba jesz-
cze dawać, kochać i dzielić się tym, co się posiada”24.

W Sztuce życia polski uczony przypomina również dobrze znaną
prawdę o tym, że miłość wywala w nas pragnienie pomnażania szczę-
ścia innej osoby. Jeśli kogoś darzymy tego rodzaju uczuciem, koncentru-
jemy się na tym, co może służyć budowaniu szczęśliwej egzystencji uko-
chanego człowieka. W tej sytuacji altruizm zwycięża zatem miłość wła-
sną oraz właściwy nam egoizm. Z tego powodu dobrowolnie usuwamy
się na drugi plan, a cudze szczęście stawiamy wyżej od naszego własne-
go. Bowiem „miłość polega na tym, że towarzyszy się obiektom miłości
(osobie, grupie osób, sprawie) w ich dążeniu do osiągnięcia szczęścia, że
wspomaga się je w tym dążeniu, popiera się ich walkę i błogosławi wal-
czącym. Miłość oznacza gotowość […] do uczynienia z własnego szczę-
ścia zaledwie odbicia lub ubocznego skutku cudzego szczęścia”25. Nie
da się zignorować faktu, iż taki obraz miłości z pewnością bliższy jest
raczej pewnemu ideałowi poprzednich epok niż rzeczywistym wzorcom
czy modelom płynnych czasów. Więzi miłości oraz tworzone na ich
fundamencie więzi rodzinne, kształtowane w realiach płynnej kultury,
niejednokrotnie od tego ideału daleko odbiegają. Stąd w odczuciu nie-
których z nas wzbudzają one pewne kontrowersje oraz niepewne po-
stawy i chwiejne oczekiwania. Należy również dodać, iż niejednokrotnie
zapominamy o tym, że „miłość jest czymś, co należy nieustannie
wskrzeszać i potwierdzać, otaczać niesłabnącą troską i uwagą. Wątłe
więzi międzyludzkie, niechęć do długotrwałych form zaangażowania,
egzekwowanie >>praw<< kosztem >>obowiązków<< i unikanie wszel-
kich zobowiązań, z wyjątkiem >>zobowiązań względem siebie<< […],
sprawiają, że miłość nie okazuje się idealna od razu, od chwili swoich
narodzin”26. Stąd pozornie znacznie bardziej atrakcyjna wydawać się
może komuś alternatywa w postaci wolnego związku, bez głębokiego

23 Bauman, Sztuka życia, dz. cyt., s. 75.
24 Tamże, s. 93.
25 Tamże, s. 75.
26 Tamże, s. 231.
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zaangażowania miłosnego, bez długoterminowych deklaracji wierności
„aż po grób” oraz bez wymagających i kosztownych inwestycji w sfor-
malizowane więzi rodzinne. Jak celnie stwierdza Z. Bauman, obnażając
złudność tego rodzaju pomysłów, „miłość […] nie obiecuje łatwej drogi
do szczęśliwego i sensownego życia. To >>wolny związek<<, wzoro-
wany na zachowaniach konsumpcyjnych, kusi łatwym i przyjemnym
życiem”27, które jednak w ostatecznym rozrachunku nie zaspakaja naj-
głębszych emocjonalnych potrzeb człowieka-konsumenta.

Więzi rodzinne, pozbawione swoich dawnych wyróżników, takich
jak stabilność, trwałość czy nierozerwalność, stają się niewątpliwie
ogromnym wyzwaniem dla uczestników płynnej nowoczesności28. Z
jednej strony pociąga ich romantyczna wizja dawnego ideału miłości, z
drugiej zaś – bierze górę typowo konsumenckie pożądanie zmiany, no-
wości, pragnienie kolekcjonowania kolejnych doznań i doświadczeń.
Zatem niejednokrotnie w więziach rodzinnych „lęk przed utratą […]
partnerów miesza się z obawą, że nie zdołamy pozbyć się tych, których
nie chcemy już widzieć obok siebie”29. Jak konkluduje Z. Bauman,
współczesne więzi miłosne i tworzone na ich podstawie więzi rodzinne
są pełne radości, ale jednocześnie pełne też niesłabnącego niepokoju30, o
to, co począć w sytuacji, w której „bliska nam osoba przestanie być nam
bliska, lecz wciąż będzie pozostawać kłopotliwie blisko”31.

W kontekście charakterystycznych dla płynnej kultury więzi ro-
dzinnych, nie można pomiąć problemu relacji rodziców z dziećmi. Ob-
serwując empirię społeczną, coraz częściej daje się zauważyć pewną
ambiwalencję w stosunku do kwestii rodzicielstwa. Nie każda para wy-
kazuje pełną gotowość do przyjęcia potomstwa oraz podjęcia obowiąz-
ków łączących się z ich wychowaniem. Część z nich dostrzega liczne
problemy i wyrzeczenia, jakich wymaga od rodziców całościowo ujmo-
wany proces opieki nad dzieckiem. Mówiąc o wyzwaniach i dylematach
rodzicielskich we współczesnym społeczeństwie, Z. Bauman umieszcza
je na tle realiów płynnych czasów, w których rodzice stają przed wybo-

27 Tamże, s. 321.
28 Por. uwagi Z. Baumana o „płynności” nowoczesności [w:] Z. Bauman, Kultura

w płynnej nowoczesności, Wyd. Agora, Warszawa 2011, s. 26.
29 Z. Bauman, Sztuka życia, dz. cyt., s. 229.
30 Por. także uwagi Z. Baumana o niepokoju charakterystycznym dla nowocze-

sności [w:] Z. Bauman, Wieloznaczność nowoczesna, nowoczesność wieloznaczna, tłum.
J. Bauman, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1995, s. 25.

31 Z. Bauman, Sztuka życia, dz. cyt., s. 228-229.
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rem: „dzieci albo kariera; uwięzienie w domu albo świat niekończących
się przygód; monotonne godziny spędzane z dziećmi albo rozległe, nig-
dy w pełni nie poznane i dlatego niezmiennie kuszące przestrzenie
>>wolności<<”32. Wydaje się, iż wewnętrzny imperatyw rodzicielstwa
coraz częściej realizowany jest po uprzedniej kalkulacji. Ważną rolę od-
grywa tu więc swoisty rachunek ekonomiczny, w którym uwzględnia
się zarówno zyski, jak i koszty ewentualnych decyzji prokreacyjnych.
Dziecko w świadomości uczestnika płynnej kultury kojarzy się w dużej
mierze z kosztami, które wpłyną na możliwość realizacji wielu potrzeb
konsumpcyjnych. Jak bowiem podkreśla autor Płynnego życia, „w na-
szym urynkowionym społeczeństwie wszystkie potrzeby […] mają swo-
ją cenę. Jedynym sposobem na posiadanie rzeczy jest ich nabywanie, a
nabywanie oznacza, że inne potrzeby i pragnienia muszą czekać na swo-
ją kolej. Dzieci nie stanowią pod tym względem wyjątku. Przeciwnie,
żaden inny nabytek nie zmusza do odłożenia na później tak wielu pra-
gnień i potrzeb – przy czym nikt nie potrafi powiedzieć, ilu i na jak dłu-
go”33. Tego rodzaju perspektywa – co oczywiste – może skutecznie
ostudzić zapał prokreacyjny wielu potencjalnych rodziców, którzy
rzadko kiedy gotowi są dobrowolnie ograniczyć (czasem na całe dzie-
sięciolecia) własne apetyty konsumpcyjne. Bycie rodzicem bez mała
przypomina im bycie przyszłym „bankomatem” własnych dzieci. Stąd
ich rezerwa, a niekiedy nawet awersja wobec perspektywy rodziciel-
stwa. W realiach płynnej kultury – zauważa Z. Bauman – „mieć dzieci to
jakby zaciągnąć dług hipoteczny, nie znając ani wysokości rat od zacią-
gniętej pożyczki, ani długości okresu jej spłacania. Żeby mieć dzieci […]
podpisujemy czek in blanco i bierzemy na siebie zadania, których nie
potrafimy określić ani przewidzieć. Nie znamy ostatecznej ceny, nie
znamy naszych obowiązków, a na dodatek nikt nie obiecuje nam
>>zwrotu pieniędzy<< w przypadku, gdyby produkt nie spełniał na-
szych oczekiwań”34. A te oczekiwania są dziś – jak daje się zauważyć w
płynnym społeczeństwie – niezmiernie wysokie i coraz częściej przywo-
dzą na myśl żądanie inwestora odpowiednio satysfakcjonującej „stopy
zwrotu” z tytułu poczynionej inwestycji. Dziecko, stając się inwestycją,
sprowadzane jest do rangi projektu mającego przynieść spodziewane
zyski o zróżnicowanym charakterze: z jednej strony – emocjonalnym, z
drugiej zaś – ekonomicznym. Takie podejście dobrze egzemplifikuje

32 Z. Bauman, Płynne życie, dz. cyt., s. 161.
33 Tamże, s. 163.
34 Tamże, s. 163-164.
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współczesny proces swoistego urzeczowienia więzi między rodzicem a
dzieckiem, kosztem łączących ich więzi osobistych.

Zakończenie
W realiach płynnej kultury, jak dowodzi w swoich rozważaniach

Z. Bauman, dominuje konsumencki egocentryzm oraz bezwzględny
indywidualizm, czyli założenie, że liczę się tylko ja, co – jak metaforycz-
nie przedstawia polski uczony – „nie da się łatwo pogodzić z partner-
stwem i miłością, a zwłaszcza z tą […], która ma być bastionem prze-
ciwko widmu samotności i falochronem chroniącym spokojną przystań
przed sztormem”35 w postaci społecznych problemów czy zawirowań.
Nie może więc dziwić, że kształtowane na fundamencie indywiduali-
zmu i egocentryzmu więzi międzyludzkie zyskują inny charakter niż w
czasach poprzedzających płynną kulturę. Dzisiaj „prowizoryczność
więzi i brak zobowiązań to żelazne reguły, którymi kierują się we
wszelkich kontaktach i związkach”36 uczestnicy płynnej kultury. Doty-
czy to również związków o charakterze rodzinnym. Przyszłość pokaże
na ile tego rodzaju wzorce i normatywy międzyludzkich więzi okażą się
atrakcyjne dla kolejnych pokoleń.

Streszczenie:
Artykuł ma na celu ukazanie fragmentu refleksji Zygmunta Bau-

mana dotyczącej wybranych problemów płynnej kultury i płynnego
społeczeństwa. Ukazując realia płynnej kultury, w tekście odniesiono się
do głębokich przemian, jakie nastąpiły we współczesnych czasach w
obrębie istoty i jakości więzi międzyludzkich. W zasadniczym wątku
analiz umieszczono najważniejsze wyróżniki płynnej kultury: indywi-
dualizm, egoizm, konsumpcjonizm etc., i potraktowano je jako zestaw
kulturowych wzorców i normatywów dla aktualnie kreowanych więzi
międzyludzkich. Szczególną uwagę poświęcono więziom przyjaźni i
miłości oraz więziom rodzinnym.

Słowa kluczowe: więzi międzyludzkie, więzi rodzinne, płynna
kultura.

Summary:
Interpersonal and family bonds in the realities of liquid culture
The article aims to show a fragment of Zygmunt Bauman's reflec-

tion on selected problems of a liquid culture and a fluid society. By

35 Z. Bauman, Sztuka życia, dz. cyt., s. 76-77.
36 Z. Bauman, Płynne życie, dz. cyt., s. 10.
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showing the realities of liquid culture, the text refers to the profound
changes that have occurred in modern times within the essence and
quality of interpersonal relationships. In the main thread of the analysis,
the most important features of liquid culture were placed: individual-
ism, egoism, consumerism etc., and they were treated as a set of cultural
patterns and norms for currently created interpersonal bonds and rela-
tionships. Particular attention was paid to the ties of friendship and love
and family bonds.

Keywords: interpersonal bonds, family bonds, liquid culture.
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Joanna Garbulińska-Charchut

Rola wolnego czasu a budowanie relacji w rodzinie

Wstęp
Współczesna rodzina zdaje się cierpieć na chroniczny brak czasu.

Domownicy spędzają go ze sobą coraz mniej. Przyczyną jest m.in. więk-
szy zakres obowiązków, często nienormowany czas pracy, ale także
transfer życia realnego do świata wirtualnego. To tutaj, w Internecie
ludzie chętnie dzielą się swoim prywatnym, ale też nierzadko wykre-
owanym życiem.

XXI wiek charakteryzuje się dużą zmiennością, także w kwestii
podejścia do zagadnienia wolnego czasu. W latach 70. i 80. XX wieku w
krajach rozwiniętych nasilały się postulaty dotyczące społeczeństwa
obywatelskiego. W ostatniej dekadzie poprzedniego stulecia coraz czę-
ściej zaczęto mówić o społeczeństwie wiedzy oraz o dynamicznej natu-
rze ludzkiej, jawiącej się jako ocean możliwości.

Współczesna jednostka musi odnaleźć się w nowych trendach
kształtujących życie i relacje społeczne. Z jednej strony mamy do czy-
nienia ze zjawiskiem: starzenia się społeczeństwa, kryzysem, bezrobo-
ciem, nierzadką koniecznością przekwalifikowania się i zmiany miejsca
zamieszkania, wielością możliwości rozwoju. Z drugiej strony świat
oferuje na przykład wiele możliwości rozwoju, czy globalnej komunika-
cji. Jednak otoczenie stawia przed człowiekiem także nowe wymagania
umysłowe, niejako wymusza konieczność pogłębiania rozmaicie rozu-
mianej wiedzy i partycypacji w procesach edukacji ustawicznej. Nie ma
sytuacji, w której dorosły mógłby powiedzieć, że jest w pełni przysto-
sowany do warunków społecznych, czy też, że wykorzystuje swoje
możliwości rozwojowe w stu procentach.

Już Max Scheler zauważył, że „człowiek jest istotą, której sam spo-
sób istnienia jest kwestią otwartej wciąż decyzji, kim chce być i kim chce
się stać”1. To oznacza, że jednostka nie jest ostatecznie, w pełni określo-
na, ale projektuje i wypracowuje swoje życie i jego elementy. Autokre-
acja umożliwia formowanie samego siebie w kierunku wyznaczonych
celów, co pozwala na określanie i integrowanie osobowości oraz nada-
wanie lub redefinicja tożsamości danej osoby. To jak odreagowujemy

1 Na podst. T. Gadacz, Wypisy z ksiąg filozoficznych, Znak, Kraków 1995.
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codzienność i jak odpoczywamy ma duże znaczenie nie tylko dla nasze-
go samopoczucia, ale także pozwala np. pielęgnować nasze relacje z
otoczeniem i pozwala na prawidłowe funkcjonowanie w rodzinie czy
społeczeństwie.

Dlatego w pędzącym świecie – globalnej wiosce – niezwykle po-
żądane jest właściwe budowanie relacji w rodzinie. To tu rodzi się, so-
cjalizuje dziecko, to tu schronienie dostają starsi przedstawiciele rodu.
Przynajmniej tak powinno być. Tak istotne jest więc wspólne, pozytyw-
ne i pożyteczne spędzanie wolnego czasu. To możliwość nie tylko np.
obcowania z kulturą, sztuką, ale także wzajemne poznawanie siebie,
swoich zainteresowań, możliwości, marzeń.

W niniejszej pracy zostanie zaprezentowana próba analizy zacho-
wań rodziny, w połączeniu z możliwościami spędzania wolnego czasu.

1. Periodyzacja życia ludzkiego
Analizując średnią długość życia ludzkiego od zarania dziejów,

współczesna jednostka żyje dłużej. Jak zauważył Piotr K. Oleś „szacuje
się, że w epoce brązu człowiek żył przeciętnie około 18 lat, w starożytnej
Grecji – 20 lat, na przełomie XIX i XX wieku – 50 lat, w roku 1975 – 70 w
państwach o wysokim poziomie cywilizacyjnym”2. Jednak wciąż badacze
mają trudność w jednoznacznym i ostatecznym zdefiniowaniu granic
poszczególnych faz życia człowieka, a co za tym idzie – w sformułowaniu
konkretnych i niezaprzeczalnych prawidłowości w zachowaniu, towarzy-
szących danemu etapowi. Trudność ta zdaje się nasilać współcześnie.
Żyjemy bowiem w świecie, w którym panuje swoista moda na bycie mło-
dym, ułomności towarzyszące wiekowi są czymś wstydliwym, a ludzka
fizjonomia nie zawsze oddaje rzeczywisty wiek jednostki.

Najbardziej skrótowy podział faz życia człowieka dzieli ja na trzy
etapy ludzkiej egzystencji. Są nimi: faza dzieciństwa (okres od urodze-
nia do 10-12 roku życia), dorastania (10-12 do 18-20 lat) i dorosłości
(okres 18-20 roku życia aż do śmierci)3. Inną koncepcję prezentuje Elż-
bieta Dubas, która podzieliła dorosłość na pięć etapów: przedproże do-
rosłości (18-25 r. ż.), wczesną dorosłość (25-40 r. ż.), środkową dorosłość
(40-60 r. ż.), późną dorosłość (60/65 – 80 r. ż.), sędziwą dorosłość (po 80

2 P. K. Oleś, Psychologia przełomy życia, TN KUL, Lublin 2000, s.7.
3 B. Harwas-Napierała, J. Trempała (red.), Psychologia rozwoju człowieka, Tom

II, PWN, Warszawa 2003, s.15.
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r. ż.)4. Część badaczy w opisie etapów ludzkiego życia koncentruje się
głównie na początkowych latach. Być może wynika to z tego, że ludzkie
losy i zachowania wraz z wiekiem stają się bardziej nieprzewidywalne i
trudniej wpisać je w tworzone schematy, wiele granic, na przykład
wstąpienie w związek małżeński, narodziny pierwszego dziecka, ulega-
ją przesunięciu.

Ciekawą teorię zaprezentowały Maria Przetacznik-Gierowska i
Maria Tyszkowa, które zauważyły, że „rozwój psychiczny człowieka
trwa przez całe życie, tj. od jego poczęcia aż do śmierci, przy czym
zmiany rozwojowe w wieku dojrzałym nie są ani mniej liczne, ani mniej
głębokie, niż te które dokonują się w okresie dzieciństwa”5. Dlatego tak
ważne jest nie tylko obejmowanie badaniami wczesnych lat życia czło-
wieka czy lat młodzieńczej i studenckiej edukacji, ale także zaintereso-
wanie dokonaniami dorosłych i zmianami w obrębie ich wieloaspekto-
wego funkcjonowania.

2. Rozwój psychospołeczny w ujęciu Erika H. Eriksona
Propozycja periodyzacji życia opracowana przez Erika H. Erikso-

na jest jedną z najważniejszych koncepcji teorii rozwojowych w kontek-
ście kształtowania i ewoluowania tożsamości. Według niego „wszystko
to, co wzrasta, wzrasta zgodnie z podstawowym planem powstawania
części”6, czyli każda część rozpoczyna swoją obecność w odpowiednim
czasie oraz trwa dopóki nie powstaną pozostałe, z którymi stworzy
spójną całość. Epigeneza XX-wiecznego psychologa i psychoanalityka
nawiązuje do założeń Zygmunta Freuda, w szczególności do koncepcji
‘ego’. Jak zauważyła Anna Brzezińska „ego w koncepcji Eriksona jest
autonomiczne w stosunku do id; wyraża nieuświadomiony przez jed-
nostkę indywidualny styl syntezy doświadczenia, określający tożsamość
Ja, zdolność do przezwyciężania konfliktów i do działania świecie spo-
łecznym”7.

4 E. Dubas, Auksologia andragogiczna. Dorosłość w przestrzeni rozwoju i edukacji,
[w:] Rocznik andragogiczny 2009, Wyższa Szkoła im. Pawła Włodkowica w Płoc-
ku 2009, s. 134.

5 M. Przetacznik-Gierowska, M. Tyszkowa, Psychologia rozwoju człowieka, t. 1,
Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2014, s. 31.

6 A. Brzezińska, J. Trempała, Wprowadzenie do psychologii rozwoju [w:] J. Stre-
lau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki, Tom I, GWP, Gdańsk 2000, s. 261.

7 Tamże, s. 20.
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Według Eriksona rozwój jednostki polega nie na osiąganiu danego
wieku chronologicznego, ale na radzeniu sobie z problemami, które wystę-
pują w danej fazie życia. Na konflikty składają się: ufność, autonomia, ini-
cjatywa, produktywność, tożsamość, intymność, generatywność i integral-
ność ego, połączone z poszczególnymi ośmioma zasadniczymi etapami
egzystencji. Każda faza jest ściśle powiązana z kolejną8. Co więcej badacz
wyróżnił tzw. ‘cnotę podstawową’, która „stanowi podstawę orientacji w
otoczeniu, interpretacji zachodzących wokół wydarzeń oraz jest źródłem
odpowiednich strategii radzenia sobie z wymaganiami życia w kolejnych
etapach”9.

Według niego etapy ludzkiego życia można podzielić na: 1. okres
niemowlęctwa (0-1 r. ż.), który cechuje się działaniami popędowymi,
połączonymi z koniecznością zaspokojenia podstawowych potrzeb
dziecka, mogącymi prowadzić – w przypadku ich pomijania i ignoro-
wania – do wykształcenia braku ufności niemowlęcia; 2. wczesne dzie-
ciństwo (1-3 r. ż.), w którym dziecko uczy się samodzielności i poczucia
odrębności, gdzie niepowodzenia na tej płaszczyźnie mogą prowadzić
do pojawienia się wstydu i zwątpienia; 3. wiek zabawy (3-6 r. ż.), czyli
czas nabywania nowych umiejętności, które – jeśli nie pokrywają się z
cnotą podstawową i oczekiwaniami najbliższych – mogą prowadzić do
konfliktu i poczucia winy; 4. wiek szkolny (6-12 r. ż.) – czas edukacji,
naśladowanie wzorców, kształtowanie samooceny; 5. dorastanie (12/13
– 18/19 r. ż.), czyli formowanie tożsamości, przygotowanie do dorosło-
ści, czerpanie wzorców z otoczenia, 6. wczesną dorosłość (19-30/35 r.
ż.), w której największe znaczenie odgrywa miłość, przyjaźń i potrzeba
afiliacji, 7. wiek dojrzały (30/35 – 60 r. ż.), przeznaczony przede wszyst-
kim na troskę o usamodzielnienie się nowego pokolenia, ale także moż-
liwości pojawienia się poczucia stagnacji, 8. starość, czyli późną doro-
słość (od 60/65 r. ż.), przeznaczoną głównie na dokonanie bilansu życia.
Erikson ukazał więc konieczność nie tylko prawidłowości istnienia w
każdej z faz egzystencji, ale także prawidłowego przejścia między po-
szczególnymi etapami życia.

3. Zadania rozwojowe według Roberta Jamesa Havighursta
Robert James Havighurst twierdził, że zadaniem każdego czło-

wieka jest pokonywanie trudności, które spotyka w poszczególnym eta-

8 Por. E. H. Erikson, Dzieciństwo i społeczeństwo, Dom Wydawniczy Rebis,
Poznań 1997, s. 285.

9 Tamże, s. 253
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pie swojego życia. Według niego do głównych zadań rozwojowych jed-
nostki należą: dojrzewanie biologiczne, naciski kulturowe oraz osobiste
aspiracje i wartości . Badacz podzielił życie człowieka na 7 stadiów .
Według niego aż 3 z nich przypadają na wiek dorosłości. Havigurst
twierdził, że między 18 a 30 rokiem życia jednostka wybiera małżonka,
zakłada rodzinę i uczy się tego, jak żyć w małżeństwie. Do prioryteto-
wych zadań należą wówczas: wychowanie dzieci, podjęcie pracy,
utrzymanie domu, wzięcie cywilnej odpowiedzialności za swoje decy-
zje, a także wybór grupy społecznej i integracja z nią. Według uczonego
wraz z kolejnymi latami w życiu człowieka następuje nasilenie sytuacji
stresowych.

Wspomniany pedagog zauważył, że na czas między 30 a 55 ro-
kiem życia przypada okres największej produktywności oraz duży
wkład jednostki w życie społeczne. Wówczas też mamy do czynienia z
największymi wymaganiami ze strony otoczenia, połączonymi z osią-
gnięciem pełnej odpowiedzialności społecznej i cywilnej. Pod względem
ekonomicznym, jednostka osiąga odpowiedni standard życia, umożli-
wiający także pomoc dorastającym dzieciom. Również wolny czas jest
spędzany w sposób adekwatny do wieku i zajmowanej pozycji społecz-
nej. Natomiast budowanie więzi małżeńskiej jest skorelowane z akcep-
tacją zmian zachodzących w organizmie.

Okres przypadający na lata powyżej 55 roku życia Havighurst
określa mianem kolejnych zmian, połączonych z koniecznością ich ak-
ceptacji. We wspomniany okres wpisany jest też czas przechodzenia na
emeryturę. Jednostka, która sprosta zadaniom rozwojowym czuje się
spełniona i zadowolona.

W swojej koncepcji Havighurst zdaje się podkreślać rolę podpo-
rządkowania zachowań jednostki do kręgu kulturowego, w którym żyje.
Nie tylko ciało i psychika determinuje ludzkie zachowania, ale także spo-
łeczeństwo, w którym egzystuje człowiek. Za badaczem warto podkreślić
to, że osoby znajdujące się w okresie dorosłości, mają wpływ nie tylko na
swój los, ale także na istnienie całego społeczeństwa, w którym żyją.

To pokazuje jak duży wpływ ma otoczenie, w którym funkcjonuje
młody człowiek, podlegający procesom socjalizacyjnym. Jak w ogromnym
pędzie współczesnego świata dana jednostka wpływa na osoby, z którymi
funkcjonuje w otoczeniu, rodzinnym domu, pracy. Ważne jest, aby w ro-
dzinie, w której funkcjonują przecież jednostki o zróżnicowanych charakte-
rach, wypełniających nierzadko odmienne codzienne zadania i pełniących
jednocześnie różne role społeczne, znaleźć miejsce na dialog i wspólny
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czas, dostosowany do możliwości i potrzeb członków rodziny. Ważne, aby
czas spędzony z najbliższymi nie przemienił się w przymus czy przykry
obowiązek, ale w wartościowe, naturalne przedsięwzięcie dla każdego z
domowników.

4. Negatywne aspekty spędzania wolnego czasu przez dzieci i
młodzież w obserwacji uczestniczącej

Analizując zachowania współczesnych rodzin, warto pochylić się
nad negatywnymi tendencjami, prezentowanymi nie tylko przez dzieci i
młodzież, ale także przez rodziców, którzy nierzadko dają przyzwolenie
na określone modele postępowania, również w kontekście wolnego cza-
su. Z obserwacji uczestniczącej, obejmującej zachowania prezentowane
np. na placach zabaw, negatywnym zjawiskiem jest nadmierne korzy-
stanie przez dzieci z telefonów komórkowych. Nierzadko widziałam
następujące sytuacje – na jednej ławce, dużej huśtawce siedzi kilkoro
dzieci, które ze sobą nie rozmawiają, ponieważ każde jest wpatrzone w
ekran smartfona. Na placach zabaw na jednym z rzeszowskich osiedli
największą aktywność wykazują najmłodsze dzieci w wieku przed-
szkolnym – one jeszcze w tak dużym stopniu nie są użytkownikami
telefonów komórkowych, a aktywny czas spędzony na świeżym powie-
trzu wciąż jest dla nich atrakcyjny.

Dzieci i młodzież nadmiernie korzystająca z nowych technologii
wykazuje się zaburzeniami zachowania, nadmiernym pobudzeniem i
agresją (również w trakcie próby ograniczenia możliwości korzystania
ze smartfona czy tabletu). Zarówno w bieżącej, ale także dalszej per-
spektywie niezwykle niepokojące są zachowania rodziców dające przy-
zwolenie na tego typu postępowanie. Być może wynika ono z braku
czasu, kontroli nad tym, co w wolnej chwili robią ich dzieci, ograniczoną
współpracą z placówkami oświatowymi, brakiem świadomości na temat
możliwych negatywnych skutków związanych z zaburzeniami funkcji
społecznych.

Warto dodać, że dzieci i młodzież niezależnie od dekady, na którą
przypada czas jej socjalizacji, bardzo często identyfikuje się z różnymi
grupami rówieśniczymi, nierzadko także z subkulturami. Wybór pod-
kultury zależy od wielu czynników, np. od: środowiska funkcjonowa-
nia, grupy rówieśników, wartości ukształtowanych w domu rodzinnym.
Cechą wspólną podkultur jest wybiórcza aprobata i asymilacja czynni-
ków pochodzących z otocznia, które nie partycypuje w działalności da-
nej podkultury.
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Młody człowiek angażując się w działalność danej grupy, szuka
m.in.: wsparcia, osób o podobnym systemie wartości, prezentujących
podobny do jego sposobu – styl spędzania wolnego czasu. Są również
podgrupy, które na zasadzie rewolucji, dokonują zmian w funkcjono-
waniu danej jednostki, zmieniając jej dotychczasowy światopogląd i styl
życia nawet o 180 stopni, w porównaniu z egzystencją, jaka miała miej-
sce przez zaangażowaniem się w działalność konkretnej grupy rówie-
śniczej. Jednym z powodów angażowania się dzieci i młodzieży w dzia-
łalność grup o negatywnym charakterze jest ograniczony czas rodzinne-
go spędzania wolnego czasu, brak uwagi ze strony najbliższych, chęć
przeciwstawienia się zastanemu procesowi wychowawczemu.

Może to oznaczać, że osoby czynnie angażujące się w działalność
subkultur z biegiem czasu szukają autorytetów poza rodzinnym, szkol-
nym, czy parafialnym środowiskiem osób dorosłych. To sprawia, że
większą wagę przywiązują do tego, jak są postrzegane w grupie koleża-
nek i kolegów. Wówczas to oni stają się wyznacznikami ich systemu war-
tości i postępowania. Przenikanie się wartości i postaw może powodo-
wać, zgodnie ze stwierdzeniem Ryszarda Dyoniziaka to, że „gdy wiele
jednostek ma podobne problemy i gdy na gruncie wspólnych zaintereso-
wań i dążeń powstają dość trwałe więzi między rówieśnikami, którzy
tworzą im tylko odpowiadające i ich tylko obowiązujące normy, wartości
i wzory, to pewna całość tych norm, wartości i wzorów stanowi podkul-
turę określonej zbiorowości”10.

Niestety współczesny świat nie oferuje młodzieży wyłącznie do-
brych wzorców. Do negatywnych należą np. uczestnictwo w subkultu-
rach, niewłaściwa postawa członków rodziny, znajomi używający środ-
ków odurzających, niewłaściwe postawy reprezentowane przez ludzi
mediów – celebrytów filmowych i muzycznych, a także konstrukty bo-
haterów gier komputerowych, itd.

Negatywne autorytety dzieci i młodzieży niejako nakazują im
przekraczanie różnorodnych granic, negują społeczne ograniczenia, na-
kazują wyjść poza ogólnie akceptowalne schematy postępowania. Po-
nadto nie uświadamiają swoim naśladowcom, że nie wszystko można, a
czasami nawet czegoś nie wolno. Niemal niczym nieograniczona swo-
boda zachowań, konsumpcyjne podejście do własnej osoby i otaczające-
go świata, zaburzone rozumienie tego, co dobre i złe, to tylko niektóre
ze skutków negatywnego wpływu wspomnianych autorytetów. Równo-
cześnie otoczenie, w którym funkcjonują młodzi ludzie nierzadko nie

10 R. Dyoniziak, Młodzieżowa podkultura, Wyd. WP, Warszawa 1965, s. 11.
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dostrzega, że negatywne wzorce są bardzo atrakcyjne, ponieważ zwykle
oferują (nierzadko złudną) swobodę działania, a także stosują przyjem-
ne nakazy dotyczące właściwego (według nich) postępowania.

Brak prawidłowego, aktywnego i atrakcyjnego spędzania wolnego
czasu nierzadko ukierunkowuje zainteresowanie dzieci i młodzieży ne-
gatywnymi formami zagospodarowania wolnego czasu.

Dlatego tak istotne jest właściwe podejście do wychowania mło-
dzieży. Choć bardzo trudno znaleźć tzw. „złoty środek”, warto kierować
się uniwersalnymi zasadami, do których należą m.in. konsekwencja w
działaniu, świadomość zmieniającego się zachowania młodych ludzi,
właściwego dla aktualnego etapu ich rozwoju, a także własny, pozytyw-
ny przykład postępowania, jak również, a może przede wszystkim – czas
poświęcony dziecku/podopiecznemu, w którym m.in. można poznać
jego potrzeby, także w zakresie pomocy w organizacji wolnego czasu.
Dobrze ukierunkowany czas pozalekcyjny, określany mianem „wolnego”
może być przyczynkiem np. do znalezienia interesującej pasji.

5. Rola wolnego czasu w prawidłowym funkcjonowaniu rodziny
W części rodzin zdaje się brakować świadomości dotyczącej roli

wolnego czasu w prawidłowym funkcjonowaniu rodziny. Rodzina, któ-
ra spędza ze sobą czas ma mocniejsze fundamenty społecznego funkcjo-
nowania. Często małe kroki, takie jak np. wspólne spożywanie posił-
ków, rozmowa o bieżących sprawach wszystkich domowników, dziele-
nie się swoimi radościami i troskami jest niezwykle ważne. Pozwala nie
tylko na bardziej wnikliwą obserwację przyzwyczajeń dziecka, które z
wiekiem ulegają licznym modyfikacjom, ale także na lepsze poznanie
zmieniających się wraz z wiekiem potrzeb. Również rodzice, którzy pie-
lęgnują czas spędzany z dziećmi mogą osiągnąć wiele korzyści. Mają oni
bardziej wnikliwy ogląd przyzwyczajeń dziecka, mogą – odkrywając
jego zainteresowanie – pomóc w rozwijaniu pasji. Mają też większą
możliwość wychwycenia nieprawidłowości w zachowaniu i rozwoju
młodego człowieka.

Rolą rodzinnego spędzania wolnego czasu jest też utrwalanie rela-
cji między rodzeństwem, starszymi pokoleniami. Dobierając odpowied-
nie formy aktywności każdy z członków rodziny może zrelaksować się
po długim dniu, pracowitym tygodniu. Istotne jest, aby czas spędzany w
gronie najbliższych był regularny, ale bez spoglądania na zegarek, bez
pośpiechu i codziennego zabiegania.

Istotną rolę pełni tu dobra organizacja czasu, wprowadzenie do-
brych dla rodziny nawyków, które z czasem stają się naturalnymi za-
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chowaniami. Umiejętne zaspokajanie potrzeb emocjonalnych, bliskości,
relaksujących nie tylko ciało, ale także sferę umysłową, duchową przy-
niesie korzyść każdemu domownikowi, bez względu na jego wiek.

Współczesna rodzina – mimo wielu zagrożeń – ma także bardzo du-
żą możliwość wspólnego spędzania wolnego czasu. Bogata oferta wyda-
rzeń, łatwość w ich znalezieniu, wymaga przede wszystkim chęci i zaanga-
żowania. W ogromie możliwości trudno o tłumaczenia związane z ograni-
czonym budżetem czy brakiem alternatyw. Przede wszystkim istotna jest
świadomość roli spędzania wolnego czasu i jego oddziaływanie na rozwój
każdego członka rodziny, niezależnie od wieku, a także możliwości psy-
chofizycznych. Mając pomysł i szeroką świadomość pozytywnego wpływu
można w 24-godzinnym dniu znaleźć choć krótką chwilę na rozmowę przy
kolacji, rodzinną grę planszową, spacer, wspólne czytanie, lepienie bałwa-
na i inne formy aktywności, które sprawią radość dzieciom i dorosłym.

Podsumowanie
Rodzinne spędzanie wolnego czasu ma ogromne znaczenie nie

tylko dla dzieci i młodzieży, ale także dla dorosłych. Młodsi członkowie
rodów mają możliwość prawidłowej socjalizacji, mogą nauczyć się bu-
dowania prawidłowych relacji społecznych, a także w pozytywny spo-
sób kanalizują swoje emocje. Rodzice poza aktywną formą spędzenia
czasu z dziećmi, zyskują sposobność obserwowania ewentualnych nega-
tywnych zachowań dzieci, mogą również w łatwiejszy sposób wychwy-
cić nieprawidłowości w ich rozwoju, czy stanie psychofizycznym.

Budowanie więzi rodzinnych poprzez wspólne spędzanie części
wolnego czasu pozwala na zaspokojenie wielu potrzeb wyższego rzędu,
związanych z potrzebami bezpieczeństwa, przynależności, miłości, sza-
cunku oraz samorealizacji (mimo współuczestnictwa w grupie rodzin-
nej). W tworzeniu okazji do rodzinnego spędzania czasu istotna jest
świadomość o pozytywnym wpływie na jednostkę, ale także o nega-
tywnych aspektach, związanych z brakiem pielęgnowania więzi rodzin-
nych. Ważne jest, aby rodzice uświadomili sobie to, że jeśli nie podejmą
działań w odpowiednim czasie, nie zainwestują swojego czasu i energii
w budowanie więzi rodzinnych, późniejsza socjalizacja będzie utrud-
niona. Dobre funkcjonowanie w rodzinie sprawia, że jej członkowie czu-
ją się bardziej dowartościowani, pewni siebie oraz po trudach dnia co-
dziennego chętniej wracają na jej łono.
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Streszczenie:
Rodzinne spędzanie wolnego czasu ma bardzo duże znaczenie

wszystkich domowników. Dzieci i młodzież w bardziej efektywny sposób
biorą udział w procesie socjalizacji. To przekłada się na prawidłowe bu-
dowanie relacji społecznych oraz na pozytywne kanalizowanie energii i
emocji. Natomiast rodzice zyskują m.in. możliwość bardziej wnikliwej
obserwacji ewentualnych negatywnych zachowań dzieci, mogą również
w łatwiejszy sposób wychwycić nieprawidłowości w ich rozwoju, czy
stanie psychofizycznym. Artykuł stanowi zalążek problematyki związa-
nej z rolą wolnego czasu oraz budowaniem relacji w rodzinie.

Słowa kluczowe: rodzina, wolny czas, socjalizacja, emocje, za-
chowanie

Summary:
Family free time is very important to all members. Children and

youth participate in the process of socialization. On the other hand, par-
ents have the possibility of more careful observation their children. They
can also more easily detect irregularities in their children’s development
or psycho-physical state. The article is an account of the issues related to
the role of free time and building relationships in the family.

Keywords: family, leisure, socialization, emotions, behawior
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Agata Gorczyca

Nierówność kobiet i mężczyzn na rynku pracy

1. Pojęcie i rodzaje dyskryminacji
Pojęcie dyskryminacja pochodzi od łacińskiego słowa distriminna-

tio co oznacza rozróżnienie. Zmiany zachodzące w społeczeństwie przy-
czyniają się do tego, iż definiowanie tego zjawiska jest niejednoznaczne.
Wynika to również z odmiennych podejść do kwestii nierównego trak-
towania jednostek i grup społecznych stosowanych przez przedstawicie-
li różnych nauk1.

W ujęciu encyklopedycznym dyskryminacja oznacza pozbawienie
równych szans społecznych, politycznych czy ekonomicznych pewnych
grup lub całych większych zbiorowości danego społeczeństwa2. Dys-
kryminacja to często występująca forma wykluczenia społecznego. Prze-
jawia się poprzez traktowanie danej osoby mniej przychylnie niż innej
ze względu na jakąś cechę w porównywalnej sytuacji. Dyskryminacja
może zachodzić w różnych obszarach życia społecznego i politycznego.
Jej ofiarami mogą paść różne grupy społeczne3. Różnica między defini-
cją potoczną a definicjami zawartymi w dokumentach prawnych jest
znaczna i wpływa na ocenę zakresu dyskryminacji.

Wyodrębnia się dwa podstawowe rodzaje dyskryminacji: bezpo-
średnią i pośrednią. Dyskryminacja bezpośrednia występuje w przypadku,
gdy osoba traktowana jest mniej przychylnie niż tratowano by inną osobę
w porównywalnej sytuacji wyłącznie z powodu odmienności4. Dyskrymi-
nacja pośrednia ma miejsce wówczas, gdy pozornie neutralne warunki,
kryteria lub praktyki stosowane są na równi wobec wszystkich, lecz w spo-
sób szczególny spotykają konkretną grupę społeczną. Rozróżnia się też
dyskryminację negatywną i pozytywną. Dyskryminacja negatywna wystę-
puje wówczas, gdy według kryterium arbitralnego, niczym nieuzasadnio-
nego następuje różnicowanie praw i obowiązków jednostek i grup społecz-
nych. Dyskryminacja pozytywna to uprzywilejowanie wyrównawcze. Jej

1 E. Kryńska, E. Kwiatkowski, Podstawy wiedzy o rynku pracy, Wyd. Uniwer-
sytetu Łódzkiego, Łódź 2013, s.199.

2 Ibidem, s.198
3 B. Budrowska, Kobiety Feminizm Demokracja, Warszawa 2009, s.345.
4 S. Kozela, Patologia w środowisku pracy zapobieganie i leczenie, Warszawa

2009, s.276.
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celem jest wyeliminowanie nierówności godzących w równość szans. Pole-
ga na korzystniejszym uformowaniu sytuacji pewnej grupy osób, będącej w
gorszej sytuacji ze względu na posiadanie konkretnej cechy takiej jak płeć,
wiek, religia czy niepełnosprawność. Jej przykładem są parytety dla kobiet
przy przyjmowaniu do pracy. Ta forma dyskryminacji jest dozwolona. Po-
winna jednak być stosowana wyłącznie w określonym czasie, ponieważ
może przerodzić się w dyskryminację osób należących do wcześniej
uprzywilejowanych większościowych grup.

Najczęściej spotykane rodzaje dyskryminacji:
•ze względu na rasę i kolor skóry /przynależność etniczna/;
•ze względu na płeć /seksizm/;
•ze względu na wyznanie i religie;
•ze względu na pochodzenie i narodowość /ksenofobia/;
•ze względu na wiek /ageizm/;
•ze względu na niepełnosprawność.
Przynależność etniczna to korzenie etniczne, wyznawana wiara

oraz kolor skóry. Stopień asymilacji z osobami o różnej przynależności
jest różny i zależy od wielu czynników. Dyskryminacją jest więc prze-
śladowanie ze względu na przynależność rasową, etniczną i wyznanio-
wą oraz inne czynniki społeczne związane z pochodzeniem społecznym
lub płcią5.

Dyskryminacja ze względu na płeć to nietolerancja wobec kobiet tyl-
ko dlatego, że są kobietami, lub wobec mężczyzn dlatego, że są mężczy-
znami. Zakres dyskryminacji kobiet jest różnie oceniany zarówno przez
kobiety jak i przez mężczyzn. Fakt ten wynika z różnej interpretacji pojęcia
dyskryminacja. Wciąż więcej niesprawiedliwości zwłaszcza na rynku pracy
doświadczają kobiety choć zdarza się, że ofiarami dyskryminacji padają
osobnicy płci męskiej. Przejawiać się to może w niechętnym udzielaniu
urlopu wychowawczego mężczyznom6.

Dyskryminacja ze względu na orientację seksualną dotyczy hete-
roseksualizmu, homoseksualizmu i biseksualizmu, ponieważ każdy
człowiek reprezentuje którąś z powyższych orientacji. Zakazem dys-
kryminacji nie są jednak objęte takie zachowania seksualne jak pedofilia,
ekshibicjonizm i nekrofilia. Niepełnosprawność często przejawia się na
rynku pracy. Niepełnosprawność to trwałe ograniczenie psychiczne,
fizyczne lub umiejętnościowe. Może być następstwem wady wrodzonej

5 Kryńska, Kwiatkowski, op. cit, s.199.
6 D. Młodzikowska, B. Lunden., Praktyczny poradnik dla pracodawcy wydanie 3

poprawione, Gdańsk 2010, s.15.
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lub nieszczęśliwego wypadku. Pracodawca nie może traktować kandy-
data do pracy lub pracownika niepełnosprawnego gorzej niż traktował-
by osobę pełnosprawną w podobnej sytuacji. Jest to prześladowanie ze
względu na przynależność rasową, etniczną i wyznaniową oraz inne
czynniki społeczne związane z pochodzeniem społecznym lub płcią .

Ageizm, czyli dyskryminacja ze względu na wiek, najczęściej choć
nie zawsze dotyczy problemów na rynku pracy. Dotyczy to zarówno
znalezienia jak i utrzymania pracy. Widoczny jest też w lekceważącym
traktowaniu starszych osób a także braku oferty rekreacyjnej i rozryw-
kowej dla emerytów. Zatrudnienia nie można odmawiać wyłącznie ze
względu na wiek kandydata, który w pewnym stopniu jest determinacją
postaw i predyspozycji. Ofiarami ageizmu padają zarówno kobiety jak i
mężczyźni. Dotyczy to kobiet po trzydziestym piątym roku życia i męż-
czyzn po czterdziestym piątym roku życia. Związane jest to z przekona-
niem, że osoby w tym wieku nie są skłonne do zmian.

W związku z różnorodnością form, przejawów i ofiar dyskrymi-
nacji można wyodrębnić kilka jej kategorii:

• dyskryminacja kobiet;
• monodyskryminacja;
• podwójna dyskryminacja.

2. Definiowanie rynku pracy
Jak każde współczesne zjawisko, rynek pracy definiowany jest na

wiele sposobów - przede wszystkim z ekonomicznego i społecznego
punktu widzenia7. Rynek pracy jest jednym z rynków funkcjonujących
w gospodarce obok takich rynków jak kapitałowy, pieniężny czy ziemi.
Najprostsza definicja rynku pracy brzmi - rynek pracy to pracownicy
mogący i chcący pracować i pracodawcy chętni by zatrudniać pracow-
ników. Idealistycznie można powiedzieć, że rynek pracy to miejsce, w
którym pracownicy rywalizują o miejsca pracy a pracodawcy rywalizują
o pracowników8.

Współczesne rynki pracy są niejednorodne i podzielone. Wy-
kształcone w wyniku splotu zjawisk gospodarczych, politycznych i spo-
łecznych podziały rynku pracy są obiektywne i akceptowalne jedynie
pod jednym warunkiem. Warunkiem tym jest równość miar i szans na
rynku pracy, czyli zapewnienie dostępu do konkretnych jego części jed-

7 J. Szaban, Rynek pracy w Polsce i Unii Europejskiej, Warszawa 2013, s.15.
8 Szaban, op. cit s. 15.
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nostkom i grupom społecznym, adekwatnie do ich cech, istotnych z
punktu widzenia procesu świadczenia pracy9.

Ekonomia wyjaśnia gospodarcze przesłanki kształtowania się ryn-
ku pracy takie jak produkcja dystrybucja, handel oraz konsumpcja dóbr
i usług. Społeczny punkt widzenia to grupy i organizacje funkcjonujące
na rynku pracy, kategorie społeczne czyli płeć, wiek, wykształcenie oraz
warstwy i klasy.

Rynek pracy jest więc bardzo ważnym, a jednocześnie specyficz-
nym rynkiem prawidłowo funkcjonującej współczesnej gospodarki.
Przedmiotem obrotu na nim jest specyficzny czynnik wytwórczy jakim
jest praca. Oferują ją robotnicy, nauczyciele, lekarze czy górnicy głównie
w zamian za wynagrodzenie czyli płacę10. Rynek pracy w Polsce stał się
bardzo wymagający. Preferencje ludzi młodych i wykształconych otwar-
tych na zmiany kwalifikacji a nawet miejsca zamieszkania11.

Jednym z patologicznych zjawisk związanych z pracą jest dys-
kryminacja. Dyskryminacja z jaką spotykamy się na rynku pracy, została
zdefiniowana w Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy doty-
czącej dyskryminacji w zakresie zatrudnienia i wykonywania zawodu,
przyjętej w Genewie 25 czerwca 1958 roku. Zgodnie z jej artykułem dys-
kryminacją jest wszelkie rozróżnienie, wyłączenia lub uprzywilejowanie
oparte na rasie, kolorze skóry, płci, religii, poglądach politycznych, po-
chodzeniu narodowym lub społecznym, które powoduje zniweczenie
albo naruszenie równości szans lub traktowanie w zakresie zatrudnienia
bądź wykonywanie zawodu, przy czym kategorie „zatrudnienie”, „za-
wód” obejmują dostęp do zatrudnienia i do poszczególnych zawodów,
jak również warunki pracy. Nie jest natomiast uważane za dyskrymina-
cję rozróżnienie, wyłączenie lub uprzywilejowanie oparte na kwalifika-
cjach wymaganych do określonego zatrudnienia. Dyskryminacja w pra-
cy to wyłączanie lub preferowanie dokonywane na podstawie kryteriów
płci, rasy, religii, przekonań politycznych, pochodzenia społecznego lub
narodowościowego, orientacji seksualnej, która prowadzi do zmniejsze-
nia lub uniemożliwienia prawa do zatrudnienia oraz odmowa prawa do
równego traktowania przy przyjmowaniu do pracy i w miejscu pracy12.

9 A. Szydlik-Leszczyńska, Funkcjonowanie współczesnego rynku pracy. Wybrane
uwarunkowania, Warszawa 2012, s.199.

10 J. Miejerewska-Majcherek, Podstawy ekonomii, Warszawa. 2005, s. 237.
11 Ibidem, s.238
12 S. Kozela, Patologia w środowisku pracy zapobieganie i leczenie, Warszawa

2009, s.76.
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Tak więc dyskryminacja sprzyja powstawaniu barier pomiędzy pra-
cownikiem a miejscem zatrudnienia. Największą barierą jest selekcyjne
postępowanie pracodawców, którzy przy wyborze i ocenie pracowni-
ków kierują się niezmienialnymi cechami kandydatów takimi jak płeć,
wiek, rasa i tym podobnymi. Powyższe postępowanie tworzy wyraźne
nierówności na rynku pracy.

Dyskryminacja na rynku ma miejsce wtedy, kiedy pewne grupy
tworząc zasoby siły roboczej mające te same zdolności, wykształcenie,
doświadczenie i umiejętności zawodowe, są gorzej traktowane pod
względem najmu do pracy dostępu do zawodów, awansu i stawek pła-
cowych. W odniesieniu do postaw dyskryminacyjnych na rynku pracy
można mówić o następujących rodzajach dyskryminacji:

•dyskryminacja oparta na uprzedzeniach i preferencjach aktorów
biorących udział w procesie pracy czyli pracodawców, pracowników
lub klientów firmy, którzy odczuwają przykry dyskomfort podczas kon-
taktu z daną grupą społeczną. Mogą nią być kobiety czy osoby starsze
lub niepełnosprawne;

•dyskryminacja statystyczna powstaje wtedy, gdy pracodawca
decyduje o przydatności kandydata do pracy kierując się wyłącznie nie-
pełnymi informacjami o grupie społecznej, do której należy kandydat;

•dyskryminacja związana z istnieniem na rynku pracy różnego
rodzaju monopoli takich jak związki zawodowe, które tworzą bariery w
zatrudnianiu pewnych grup społecznych13.

Dyskryminacja w pracy to mniej korzystne traktowanie jednego
pracownika od drugiego w porównywalnej sytuacji. Przybiera ona dwie
formy: bezpośrednią i pośrednią.

Dyskryminacja pośrednia istnieje wtedy, gdy pracownik z jednej
lub wielu przyczyn takich jak płeć, religia, rasa, wiek czy niepełno-
sprawność, był, jest lub mógłby być traktowany w porównywalnej sytu-
acji mniej korzystnie niż inni pracownicy14.

W praktyce za dyskryminację bezpośrednią może być uznane:
•niezatrudnienie pracownika ze względu na rasę;
•pomijanie przy awansowaniu i podwyżkach ze względu na wiek;
•stosowanie zasady, że na szkolenia kierowani są pracownicy płci

męskiej.
Druga forma dyskryminacji to dyskryminowanie pośrednie. Ma

miejsce wtedy, gdy na skutek pozornie neutralnego postanowienia, za-

13 Kryńska, Kwiatkowski, op. cit. s. 200-201.
14 K. Gonet, Prawo pracy ubezpieczeń społecznych, wyd. 2, Warszawa 2013, s.12.
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stosowanego kryterium lub podjętego działania występują lub mogłyby
wystąpić niekorzystne dysproporcje lub szczególnie niekorzystna sytu-
acja w zakresie:

•nawiązania i rozwiązania stosunku pracy;
•warunków zatrudnienia;
•awansu lub dostępu do szkoleń w celu podnoszenia kwalifikacji

zawodowych, wobec wszystkich lub znacznej liczby pracowników nale-
żących do grupy wyróżnionej ze względu na jedną lub kilka przyczyn,
takich jak: płeć, wiek, religię, rasę, niepełnosprawność.

Dyskryminacja pośrednia to wyróżnianie jednej grupy pracowników
poprzez pozornie neutralne decyzje15. Przykładem może być wypowiedze-
nie pracownicy (kobiecie) umowy o pracę tylko z tego powodu, że osiągnę-
ła wiek emerytalny i nabyła uprawnienia emerytalne, jeżeli wiek emerytal-
ny jest niższy dla kobiet niż mężczyzn.

Dyskryminacja pośrednia polega więc na zachowaniu pozornie neu-
tralnym, prowadzącym jednak dla konkretnego pracownika lub grupy
pracowników, charakteryzujących się konkretną cechą (płeć, wiek, religia,
rasa, niepełnosprawność, narodowość, przekonania polityczne, orientacja
seksualna), do niekorzystnych skutków czyli dysproporcji w porównaniu z
innymi pracownikami, które nie mogą być uzasadnione obiektywnymi,
niedyskryminacyjnymi powodami16.

Najczęściej spotykanymi przejawami dyskryminacji w miejscu
pracy są:

•nierówne zarobki w stosunku do innych za tą samą pracę. Przy-
kładem mogą być kobiety i mężczyźni;

•zwolnienie kobiety w ciąży czy też planującej założenie rodziny;
•zachowanie naruszające godność, poniżające lub upokarzające

takie jak molestowanie seksualne czy lobbing;
•nieudzielenie awansu osobie z lepszymi kwalifikacjami ale pozo-

stającej w związku małżeńskim a osobie samotnej, kierując się przeko-
naniem, że jest bardziej dyspozycyjnym pracownikiem a przez to też
lepszym;

•wyłączanie pracownika z życia społecznego firmy czyli szkoleń
czy imprez;

• robienie uwag ze względu na płeć, rasę czy wyznanie.

15 Młodzikowska, Lunden, op. cit.s.14.
16 N. Pikuła, Marginalizacja na rynku pracy. Teorie a implikacje praktyczne, Kraków

2014, s.13.
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Przejawem dyskryminacji w pracy są także działanie zachęcające
inną osobę do naruszenia zasady równego traktowania.

W Polsce niedopuszczalna jest dyskryminacja w miejscu pracy ze
względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, narodowość, przekonania
polityczne, pochodzenie etniczne, wyznanie i orientację seksualną. Pra-
cownik lub kandydat na pracownika nie może być też gorzej traktowa-
ny od innych ze względu na rodzaj umowy o pracę czy wymiar czasu
pracy. Pracownicy powinni być traktowani równo w zakresie warun-
ków zatrudnienia, awansowania dostępu do szkoleń w celu podnosze-
nia kwalifikacji zawodowych oraz w zakresie nawiązywania i rozwią-
zywania stosunku pracy. Regulacje prawne dają dużą swobodę praco-
dawcom w zakresie wyboru kandydata na pracownika. Istnieją jednak
sytuacje, w których prawo do swobodnego wyboru jest nieco ograni-
czone. Podczas rekrutacji należy przestrzegać regulacji prawnych mają-
cych zapobiegać dyskryminacji pracowników i sprzyjać równoupraw-
nieniu kobiet i mężczyzn. Pracownicy są najważniejszym zasobem
przedsiębiorstwa. Dlatego warto poświęcić odpowiednio dużo czasu i
energii na znalezienie odpowiednich ludzi do pracy. Zły dobór persone-
lu często bowiem przysparza problemów pracodawcy ,pracownikom i
firmie. W przypadku, gdy pracodawca odmówi nawiązania stosunku
pracy, pominie kogoś przy awansie czy niekorzystnie ukształtuje wyna-
grodzenie lub inne warunki zatrudnienia musi wykazać, że kierował się
obiektywnymi powodami. Inaczej może zostać posadzony o dyskrymi-
nację. Czasem jednak trudno jednoznacznie stwierdzić, czy dane działa-
nie lub decyzja są przejawami dyskryminacji. Rolą pracodawcy jest jed-
nak dopilnowanie, aby w trakcie procesu rekrutacyjnego nie sugerowa-
no się płcią. Wyjątkiem jest sytuacja, w której przedstawiciele danej płci
mają większe predyspozycje do pracy na danym stanowisku. Na stano-
wiskach wymagających użycia siły fizycznej częściej będą zatrudniani
mężczyźni. Natomiast obcokrajowcy, którzy w ostatnich latach chętniej
napływają do naszego kraju zakładają własną działalność. Nie szukają
zatrudnienia u polskich pracodawców głównie ze względu na barierę
językową. Otwierają restauracje, bary czy sklepy. Często też Polacy mo-
gą znaleźć zatrudnienie u przybyszy z innego kraju. Pracodawca powi-
nien zapewnić jednak osobom o innej przynależności etnicznej takie
same możliwości zatrudnienia jak osobom rasy, do której sam należy.

Zakaz dyskryminacji obowiązuje wówczas, gdy rekrutacja pracow-
ników zostaje zlecona firmie zewnętrznej na przykład agencji pracy. Cza-
sem przeszkodą w zatrudnieniu jest wiek, który w pewnym stopniu de-
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terminuje postawy i predyspozycje. Jednak nie można odmawiać zatrud-
nienia wyłącznie ze względu na określony wiek .W przypadku zatrud-
nienia osoby niepełnosprawnej należy dążyć do tego, aby środowisko
pracy było przygotowane w taki sposób, aby reguły i zwyczaje panujące
w firmie nie były dla niej obciążeniem oraz w taki sposób, aby niepełno-
sprawna osoba miała podobne możliwości do osoby zdrowej. Chodzi tu o
schody, toalety i inne udogodnienia.

3. Sytuacja kobiet na rynku pracy
Współczesny rynek pracy charakteryzuje się znaczną dynamiką i

zmiennością zachowań zarówno po stronie podażowej i popytowej. Pra-
codawcy dążąc do realizacji celów ekonomicznych, poszukują pracow-
ników spełniających ich konkretne oczekiwania. Eliminuje to z rynku
pracy osoby postrzegane przez pracodawców jako mniej konkurencyjne.
Tworzy to sytuacje nierówności w dostępie do runku pracy dla różnych
grup społecznych. Na bycie poza zatrudnieniem narażone są szczegól-
nie kobiety17. Pracodawcy niechętnie je zatrudniają, tłumacząc to najczę-
ściej mniejszą dyspozycyjnością oraz obowiązkami domowymi.

Praca zawodowa jako podstawowy aspekt życia człowieka towa-
rzyszy ludziom od zarania dziejów. Stanowi źródło utrzymania i zaspo-
kajania podstawowych potrzeb. Dzięki pracy człowiek się rozwija, na-
bywa nowych kompetencji, kształtuje swoje zachowania i postawy. Jest
czymś naturalnym a zarazem kolejnym etapem w życiu każdego doro-
słego człowieka. Pojęcie pracy łączy się z pojęciem pracy zawodowej.
Dotyczy ona głównie ludzi dorosłych i wiąże się z okresem aktywności
zawodowej. Wypełnia człowiekowi ponad połowę życia, decydując o
jego kształcie i wyrazie.

Praca to działalność ludzi prowadząca do powstania wytworów i
usług społecznie wartościowych oraz do podnoszenia jakości życia wy-
konujących ją jednostek i członków ich rodzin. Jest ważna zarówno dla
mężczyzn jak i kobiet. Dostęp kobiet do sfery publicznej ma swoją histo-
rię. Wpływ na niego miały zarówno kulturowe jak i historyczne uwa-
runkowania. Przez setki lat kobiety miały ograniczoną możliwość
kształcenia się oraz publicznego zabierania głosu. Dawniej to mężczyźni
zarabiali na rodzinę. Kobiety zaś zajmowały się prowadzeniem domu.
Czasy się jednak zmieniły. Współczesne kobiety zajmują się również
pracą zawodową.

17 A. Szydlik-Leszczyńska, Funkcjonowanie współczesnego rynku pracy. Wybrane
uwarunkowania, Warszawa 2012, s.91.
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Przełomem w procesie emancypacji i wyzwolenia kobiet z kultu-
rowej opresji był XX wiek18. Emancypacja oraz zmiany cywilizacyjne
ostatnich stu lat przyniosły podniesienie pozycji społecznej kobiety.
Prawo do wykształcenia, możliwości pracy zarobkowej, uzyskanie pra-
wa wyborczego przyniosło kobietom wolność oraz prawo swobodnego
wyboru na całym świecie. W dużej mierze jest to zasługa pierwszej fali
ruchów feministycznych. Możliwość rozwoju umysłowego i zawodo-
wego doprowadziło do dążenia kobiet do wspinania się na coraz wyż-
sze szczeble kariery zawodowej. Prawa wyborcze w Polsce kobiety uzy-
skały w 1918 roku a dostęp do studiów wyższych w 1920 roku. Okres
transformacji rozpoczął dostosowywanie się do wymagań wolnego ryn-
ku. Skutkiem transformacji jest więc zmiana stosunku jednostek do pra-
cy. W okresie socrealizmu praca stanowiła pewien rodzaj ”dobra natu-
ralnego”, danego po osiągnięciu odpowiedniego wieku i minimum
wymaganego wykształcenia. Natomiast po 1989 roku stała się wartością,
o którą trzeba zabiegać, a jej realizacja zależy od wiedzy, zdolności, mo-
tywacji oraz energii. Z jednej strony wolny rynek dał szerokie możliwo-
ści kariery zawodowej, wysokich zarobków i swobodnego awansu. Z
drugiej zaś strony to brak pracy i niskie zarobki stały się przyczyną bie-
dy oraz społecznego wykluczenia. Niekorzystne i nieznane dotąd zjawi-
ska na rynku pracy takie jak bezrobocie, ubóstwo oraz nierówności spo-
łeczne, szczególnie dotkliwie odczuły kobiety.

W okresie transformacji gospodarczej praca jako warunek realiza-
cji życiowych aspiracji zdominowała niemal wszystkie dziedziny życia
człowieka. Fakt, iż polskie społeczeństwo wkroczyło w okres przemian z
dużym opóźnieniem w porównaniu do innych krajów europejskich oraz
dźwigało brzemię PRL-u, sprawił, że sytuacja kobiet na polskim rynku
pracy stała się trudniejsza bardziej skomplikowana19. W warunkach no-
wego ustroju gospodarczego socrealistyczna równość kobiet i mężczyzn
na rynku pracy stała się fikcją. Propagowane w okresie gospodarki PRL-
u założenie dotyczące równości kobiet i mężczyzn w zatrudnieniu stało
się niewygodne po 1989 roku. Okres po 1989 roku przyniósł także duże
zmiany na polu ich aktywności zawodowej a proces transformacji
wpłynął znacząco na ich położenie. To kobiety w nieproporcjonalnie
większym stopniu od mężczyzn zostały obciążone trudami transforma-
cji. Zwłaszcza kobiety zatrudnione w sektorze publicznym i gałęziach
gospodarki tradycyjnie uznawanych za kobiece (służba zdrowia, eduka-

18 Pikuła, op. cit. s. 133.
19 Budrowska, op. cit. s. 129.
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cja) nie odniosły korzyści z procesu transformacji. Druga fala feminizmu
przyczyniła się do trwałego zaistnienia kobiet na rynku pracy oraz w
sferze podejmowania decyzji. Proces ten nie jest jednak do końca zakoń-
czony. Problemy z jakimi borykają się Polki na rynku pracy okazują się
jednak podobne do tych, jakie napotykają kobiety z innych krajów Eu-
ropy. Chodzi o różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn, założe-
nie, o przekonanie, że kobieta powinna zajmować się przede wszystkim
lub wyłącznie domem, wyłączenie kobiet z pewnej grupy zawodów
oraz ich nadreprezentacja w pewnych obszarach rynku pracy. W wielu
krajach Unii Europejskiej, a także i w Polsce można dostrzec przejawy
dyskryminacji kobiet20. Choć równość kobiet i mężczyzn jest podstawo-
wym elementem polityki społecznej Polski i Unii Europejskiej oraz ru-
chu feministycznego to zasada ta jest różnie pojmowana i wdrażana
przez osoby i instytucje odpowiedzialne za podejmowanie decyzji21. Z
jednej strony postępująca demokracja poszerzyła znacząco obszar wol-
ności obywateli i polskie kobiety mogą wreszcie się organizować a pol-
ski system prawny przekształca się w kierunku rozwiązań niedyskry-
minacyjnych. Jednocześnie w tym samym okresie prawa i wolność ko-
biet stały się przedmiotem ataku. Często prawa kobiet i zasada równości
płci na rynku pracy są kwestionowane.

Najbardziej widoczne jest pogorszenie pozycji kobiet na rynku
pracy a wśród pracujących występuje segregacja ze względu na płeć.
Wyróżniamy segregację poziomą i pionową. Segregacja pozioma to zja-
wisko dominacji jednej płci w określonych zawodach czy działach go-
spodarki. Najbardziej sfeminizowane są sektory: ochrona zdrowia, edu-
kacja. Związane jest to z cechami społecznie przypisywanymi kobietom.
Najbardziej zdominowanym przez mężczyzn obszarem działalności
zawodowej jest budownictwo. Zawody sfeminizowane są niżej opłacane
w porównaniu z zawodami zdominowanymi przez mężczyzn. Segrega-
cja pionowa czy też horyzontalna dotyczy pozycji w strukturze zatrud-
nienia oraz możliwości awansu. Im wyższe stanowisko w hierarchii za-
trudnienia, tym częściej zajmowane jest przez mężczyzn. Jest to efekt
płci, który łączy się ze zjawiskami:

•”szklanego sufitu”, czyli niewidzialnej bariery utrudniającej ko-
bietom zajmowanie najwyższych stanowisk, mimo doświadczenia oraz
gotowości ich objęcia;

20 Pikuła, op. cit, s. 133.
21 Budrowska, op. cit. s. 340.
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•„szklanych ścian” - kobiety częściej pracują na stanowiskach po-
mocniczych, na przykład sekretarskich, które nie wiążą się z nabywaniem
doświadczenia niezbędnego do awansu na stanowiska kierownicze;

•„lepkiej podłogi” - kobiety pracują w zawodach o niskim presti-
żu, niskich zarobkach i niewielkich możliwościach, na przykład jako
sprzątaczki;

•„szklanych, ruchomych schodów” - w zawodach sfeminizowa-
nych wyższe stanowiska sprawują mężczyźni22.

Nierówności na rynku pracy ze względu na płeć manifestują się
najczęściej zróżnicowaniem wynagrodzeń lub nierównym dostępem do
zatrudnienia w ogóle i na stanowiskach menadżerskich. Kobiety stano-
wią wyraźną mniejszość w sferze zarządzania. Podejmowanie decyzji
pozostaje głównie w rękach mężczyzn.

Aby poprawić sytuację na rynku pracy, potrzebne jest odpowied-
nie ustawodawstwo. Sam sposób rozumienia równości stwarza proble-
my a jeszcze trudniejsze jest przełożenie tej idei na działanie polityki
społecznej i mechanizmy równościowe . Ważna jest też jest też świado-
mość społeczeństwa a w szczególności samych kobiet w zakresie praw
jakie im przysługują. W społeczeństwie nadal podejmuje się kwestię
segregacji zawodowej. Zjawisko to przejawia się w nierównomiernej
reprezentacji kobiet i mężczyzn w różnych kategoriach zawodowych.
Choć dyskryminacja kobiet przedstawiana jest jako poważny problem to
szczególną uwagę zwraca dyskryminacja w zatrudnieniu23. Dyskrymi-
nacja w pracy najczęściej więc dotyczy kobiet. Łączy się ją głównie z
mniejszą aktywnością zawodową kobiet oraz większym bezrobociem
,ale upatruje się jej także w podziale prac na typowo męskie i damskie,
branże zdominowane przez kobiety i mężczyzn oraz pracy na niepeł-
nym etacie24.

Z analiz dotyczących zatrudnienia i bezrobocia wynika, że kobiety
wśród zatrudnionych zajmują mniejszość, choć w ogólnej liczbie ludno-
ści są większością. Mniejsza aktywność zawodowa kobiet związana jest
z godzeniem życia zawodowego z rodzinnym. Wśród bezrobotnych
kobiety stanowią większość. Większy jest też udział kobiet pracujących
w na niepełny etat.

Problematyka równego traktowania w zatrudnieniu jest uregulo-
wana w wielu przepisach kodeksu pracy, przy czym jej obecna redakcja

22 Budrowska, op. cit. s. 100.
23 Budrowska, op. cit. s. 345
24 Polityka społeczna, 8/2013, s. 17.
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została wprowadzona do tego aktu na mocy nowelizacji europejskiej
ustawą z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz
zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 213, poz. 2081) i obowiązu-
je od dnia 1 stycznia 2004 r. oraz nowelizacji ustawą z dnia 21 listopada
2008 r. o zmianie ustawy - kodeks pracy (Dz. U. Nr 233, poz. 1460)25.

Uregulowanie prawne odnoszące się do równouprawnienia kobiet
i mężczyzn w miejscu pracy dotyczą:

•warunków zatrudnienia
•wykonywanej pracy
•możliwości rozwoju zawodowego
Pracodawca narusza zasadę równego traktowania kobiet i męż-

czyzn jeżeli:
•odmawia nawiązania stosunku pracy ze względu na płeć;
•ustala niekorzystne wynagrodzenie lub inne warunki zatrudnie-

nia kierując się płcią;
•pomija jedną z płci przy typowaniu na szkolenia lub przy awansie.
Nierówności na rynku pracy ze względu na płeć manifestują się

najczęściej zróżnicowaniem wynagrodzeń lub nierównym dostępem do
zatrudnienia w ogóle i na stanowiskach menadżerskich. Kobiety stano-
wią wyraźną mniejszość w sferze zarządzania. Podejmowanie decyzji
pozostaje głównie w rękach mężczyzn. Napotykają one bowiem na swej
drodze zawodowej więcej barier niż mężczyźni.

W odniesieniu do zatrudnienia według płci interesująca jest dy-
namika zmian w podziale zatrudnionych. W 2012 roku odsetek zatrud-
nionych mężczyzn ogółem w krajach unijnych spadł z 76,0% do 74,6% a
liczba zatrudnionych kobiet wzrosła z 57,9% do 62,4% W Polsce zatrud-
nieni mężczyźni stanowili 72,0% a kobiety 57,5% co stanowi 14,5% róż-
nicy. Największą różnicę zaobserwowano na Malcie. Pracuje tam 32%
więcej mężczyzn niż kobiet. Najmniejsze różnice dotyczą krajów skan-
dynawskich, które mają największe wskaźniki zatrudnienia w ogóle. W
2012 roku Polska uplasowała się na dwudziestym miejscu wśród krajów
unijnych pod względem wskaźnika aktywności zawodowej kobiet26.

Osobną kwestią pozostaje to, jakie stanowiska zajmują najczęściej
kobiety. Odsetek kobiet w zarządach spółek europejskich wzrósł w la-
tach 2006-2012 z 10% do 14%. Wiąże się to z coraz wyższym wykształ-
ceniem zdobywanym przez kobiety. Z ostatniego raportu Komisji Euro-

25 K. Antonów, K. Baran, B. Ćwiertniak, D. Dorra-Kolasa, Z. Góral, K. Walczak,
M. Włodarczyk, Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, Warszawa 2015, s.94.

26 Szaban, op. cit. s. 103.
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pejskiej wynika, że w zarządach spółek notowanych na giełdzie 15,8%
stanowiły kobiety. W Polsce niezmiennie od kilku lat 12%.

Nierówność na rynku pracy wyznaczają więc też nierówności pła-
cowe. Polski kodeks pracy zabrania zróżnicowania zarobków kobiet i
mężczyzn na tych samych stanowiskach i podobnych kwalifikacjach. W
praktyce jednak płace nie są równe. Segmentacja na rynku pracy spra-
wia, że wiele kobiet pracuje w nisko opłacanych, sfeminizowanych za-
wodach. O nierównościach płacowych między pracownikami w zależ-
ności od płci wiadomo od dawna. Proces niwelowania różnic w wyso-
kości zarobków między płciami przebiega wolno. Z polskich danych
wynika, że w 2012 roku średnia różnica w zarobkach kobiet i mężczyzn
wynosiła 1000 złotych.

Rzecznik do spraw Równego Traktowania przedstawił dane, z
których wynika, że w Polsce kobiety zarabiają o około 15% mniej niż
mężczyźni. To jest około 700 złotych mniej miesięcznie. Różnice te są
większe w sektorze prywatnym niż w państwowym i pogłębiają się im
wyższe jest zajmowane stanowisko w pracy. Wynika z tego, iż problem
nierówności w wynagrodzeniu między kobietami a mężczyznami jest
najbardziej widoczny na wyższych stanowiskach kierowniczych. Kobie-
ta dyrektor z najdłuższym stażem pracy średnio 3100 złotych mniej niż
mężczyzna. Kobiety na stanowiskach kierowniczych ze stażem pracy
ponad 16 lat zarabiają średnio o 600 złotych mniej niż mężczyźni. Wszę-
dzie też tam gdzie zwiększa się liczba zatrudnionych wynagrodzenia
maleją. Dotyczy to niektórych sektorów gospodarki: opieki zdrowotnej,
społecznej i edukacji.

W obecnych czasach kobiety, ciesząc się pełnią wywalczonych
przez sufrażystki praw obywatelskich, pracują pełnoetatowo poza do-
mem. Po powrocie do domu rozpoczynają kolejny etat. W pracy zarob-
kowej chcą udowodnić pracodawcy i otoczeniu, że nie są gorszymi od
mężczyzn pracownikami. Aby być dyspozycyjnymi planują tak macie-
rzyństwo, aby nie zaburzyło planów zatrudniającej je firmy. Wypełniają
liczne obowiązki, kształcą się i przekwalifikowują. Mimo, że badania
budżetu czasu wykazują, że zaangażowanie kobiet w prace domowe jest
dwukrotnie wyższe od mężczyzn, a ilość poświęcanego czasu na prace
domowe maleje, oczekuje się od nich perfekcyjnego realizowania ról
matki żony i gospodyni domowej27.

27 Budrowska, op. cit. s. 101
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4. Stereotypy dotyczące podziału ról
Według wielu badaczy podłożem dyskryminacji kobiet jest stereo-

typowe, a więc uproszczone uogólnienie przekazywane z pokolenia na
pokolenie28. Oceniając więc zakres dyskryminacji kobiet w życiu zawo-
dowym, nie można pominąć oddziaływania stereotypów. Dotyczą one
specyficznej roli kobiety w społeczeństwie. Należy też dodać, że stereo-
typy nie są oparte wyłącznie na przekazach. Mają one ścisły związek z
cechami osoby oraz płci. Wielu badaczy uważa, że różnice biologiczne
nie są aż tak istotne, aby stanowiły argument na rzecz wykluczania ko-
biet z niektórych dziedzin działalności. Obecnie miejsce kobiet w życiu
zawodowym wskazuje jednak na to, że związek stereotypów z dyskry-
minacją jest coraz mniejszy.

Faktu tego nie dostrzegają jednak zwolennicy dyskryminacji.
Uważają oni stereotypy za ważny czynnik pogarszający sytuację zawo-
dową kobiet29.

Jak można łatwo zauważyć, większość społecznych przekonań na
temat pracy zawodowej kobiet bazuje na stereotypach [Pikuła 2014, s.
134]. Stereotypowe wyobrażenia kobiet i ich ról, nierozerwalnie związa-
ne z dyskryminacyjnymi praktykami rynku pracy, napotykamy też na
różnych poziomach praktyki społecznej - w mediach, edukacji, dyskur-
sie potocznym. Społeczne przypisywanie kobiet do sfery prywatnej
sprowadzonej do domu i rodziny, skutkuje wypychaniem ich ze sfery
publicznej. Dotyczy to zarówno pracy jak i polityki. Z badań wynika, że
w społeczeństwie polskim istnieje wciąż dostrzegalny brak akceptacji
dla pracy kobiet. 43,2% z badanych uważa, że kobiety, które mają dzieci,
mogą pracować, ale praca powinna mieć charakter dodatkowy. 5,3%
badanych uważa, że kobiety nie powinny pracować, 15,8% - że kobiety,
które mają dzieci pracować nie powinny. Jedynie co trzeci badany był
zdania, że wszystkie kobiety powinny pracować. Badania potwierdzają,
że dostęp do niektórych stanowisk utrudnia kobietom stereotypowy
podział zawodów na typowo „męskie” i „kobiece”30. Bardzo często po-
dawanym przez pracodawców argumentem w dyskusji o ograniczeniu
kobietom dostępu do zatrudnienia jest ten, że w przeszłości nie praco-
wały na danym stanowisku lub w danej branży, więc nie posiadają do-
świadczenia.

28 Polityka społeczna, 8/2013, s. 16.
29 Ibidem, s.17.
30 Kozela, op. cit. s. 278
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Kolejną trudnością napotykaną przez kobiety na swej drodze za-
wodowej jest utrudniony dostęp do stanowisk kierowniczych. Głównie
mężczyźni sprawują te funkcje, więc kobiety nie mają doświadczenia.
Istnieje też powszechne przekonanie, że kobiety są mniej dyspozycyjne z
powodu posiadania rodziny. Ogólnie można spotkać się z poglądem, że
kobiety mniej nadają się do sprawowania funkcji kierowniczych od
mężczyzn. Mają tendencje do opieki nad podwładnymi i pozostają zbyt
miękkie w negocjacjach. Jedną z głównych barier awansu na kierowni-
cze stanowiska są stereotypy i społeczne uprzedzenia. Dynamicznie
jednak wzrasta liczba kobiet z wyższym wykształceniem w grupach
zawodowych o wysokich kwalifikacjach. Wzrost liczby kobiet z wyż-
szym wykształceniem wśród urzędników administracji publicznej, par-
lamentarzystów i kierowników nie wiąże się ze zwiększeniem udziału
kobiet w tych grupach. Oznacza to, że w gruncie rzeczy istnieją bariery,
które hamują wzrost ich zatrudnienia31.

Wyniki przeprowadzonych badań wykazują też, że różnice w pła-
cach obu płci w niewielkim stopniu można wytłumaczyć preferencjami i
swobodnym wyborem kandydatów na pracowników. W większym
stopniu wynikają one z postaw pracodawców i stereotypów męskości i
kobiecości.

Podczas rekrutacji wymaga się od nich wyższych kwalifikacji i
często zadaje się pytania o stan rodziny. Analiza sytuacji na rynku pracy
prowadzi do wniosku, że kobiety mają niższe płace, trudniej wychodzi
się im z bezrobocia, rzadziej zajmują stanowiska w zarządach firm.

Praktykom dyskryminacyjnym w różnych sferach życia społecz-
nego towarzyszy dyskryminacja symboliczna wspierana przez różnego
rodzaju ideologie. Mnogość ról można interpretować, w oparciu o jeden
z trzech modeli ról płciowych:

•tradycyjnej ideologii roli płci;
•ideologii rozszerzonej (egalitarnej);
•systemowej.
Kierując się tradycyjną ideologią roli płci mężczyzna poświęca się

pracy zawodowej i niezbyt aktywnie uczestniczy w życiu rodzinnym.
Kobieta pracuje zawodowo do zamążpójścia, po to by później zajmować
się domem i wychowywać potomstwo. Mężczyzna pracuje, zarabia pie-
niądze, podejmuje wszystkie ważne decyzje. Kobieta zaś jest ”westalką
domowego ogniska”, dba o dzieci i komfort męża, który w domu szuka

31 M. Maroda, Wymiary Życia społecznego, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa
2007, s.334.
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schronienia przed trudami pracy32. Pełnione przez nich role są zdeter-
minowane biologicznie. W związku z tym mnogość ról, czyli podejmo-
wanie pracy zawodowej przez kobiety i zajmowanie się domem przez
mężczyzn jest według tradycyjnej ideologii zjawiskiem negatywnym i
prowadzi do konfliktu między pracą a domem.

W rozszerzonej ideologii roli płci realizowane role społeczne wy-
nikają z norm kulturowych Szczęśliwe małżeństwo, aktywne rodziciel-
stwo i satysfakcjonująca praca są w obszarze zainteresowań zarówno
kobiet jak i mężczyzn. Partnerzy wspólnie podejmują decyzje i zarzą-
dzają finansami. Za mało istotne uważa się różnice między płciami zde-
terminowane biologicznie, uważając przy tym, że prace wymagające na
przykład siły fizycznej może zastąpić technika. Model partnerski opiera
się na zasadzie równości płci. Mnogość ról jest w tym przypadku pozy-
tywna, ponieważ wpływa na zdrowie fizyczne i psychiczne, sprzyja
rozwojowi jednostki oraz daje zadowolenie z pracy i szczęście małżeń-
skie. Warunkiem tego jest jednak to, że osoba koncentruje się na jakości
a nie na liczbie pełnionych ról. . Kobiety w dalszym ciągu rodzą dzieci,
ale opieką nad nimi i ich wychowanie należy do obowiązków obojga
rodziców33.

Zwolennicy zaś teorii systemowej akcentują, że realizowanie wielu
ról jest tak skomplikowanym zagadnieniem, że jednoznacznie trudno oce-
nić, czy wywołuje ono negatywne czy pozytywne skutki. Może to prowa-
dzić do przenoszenia doświadczeń z jednej roli na drugą. Zmiana podejścia
do męskości i kobiecości modyfikuje także modele ról płciowych. Obser-
wuje się też przechodzenie od tradycyjnej ideologii roli płci do ideologii
rozszerzonej. Podejmowane są też próby łączenia tych modeli34.

Kobiety zaczęły wkraczać w męski świat pracy zawodowej nato-
miast mężczyźni w kobiecą sferę podtrzymywania ogniska domowego
dzięki wielorakim rolom, które wynikają z przemian społeczno - eko-
nomicznych. Nie można też jednoznacznie zgodzić się ze stwierdze-
niem, że obecność stereotypów ujawnia się już na etapie przygotowania
rodziców do przyjścia dziecka na świat, ich wyobrażeń co do jego losów
w zależności od płci. Związane jest to bowiem głównie z cechami płci i
naturalnym podziałem ról między kobietami i mężczyznami, a nie ste-
reotypami. Jednak zwrócić należy uwagę na fakt, iż kobiety przechodzą

32 A. Lipska-Grobelny, Zjawisko wielopracy. Psychiczne uwarunkowania i
konsekwencje, Łódź 2014, s.32.

33 Lipska-Grobelny, op. cit. s. 32
34 Tamże, s. 77.
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inne przygotowanie i kształcenie zawodowe. Rozpoczyna się ono od
odmiennych oczekiwań już w szkole podstawowej, zarówno w stosun-
ku do uzdolnień, predyspozycji, charakteru i zachowań. Płeć determinu-
je też wybór dalszych ścieżek kształcenia, podęcie dodatkowych kur-
sów, szkoleń i studiów.

We współczesnej polskiej rodzinie role ojca i matki ulegają poważ-
nym przemianom. W wyniku aktywności zawodowej kobiety wyraźnie
poprawia się status rodziny i małżeństwa. Matka staje się współżywicie-
lem rodziny, a ojciec jest zaangażowany w domowe obowiązki. W ostat-
nich latach zauważa się też ciągły wzrost poparcia dla udziału kobiet w
pewnych sferach życia gospodarczego, społecznego i politycznego. Poja-
wił się też nowy stereotyp kobiety - polki ambitnej, kobiety niezależnej w
poglądach i zachowaniu, ukierunkowanej na zrobienie kariery zawodo-
wej oraz stereotyp mężczyzny - Polaka Partnera Życiowego, gotowego do
dzielenia się obowiązkami domowymi i opieką nad dziećmi, pracowitego
i zaradnego. Na przestrzeni 24 lat (1979-2003) nastąpił też wyraźny
wzrost poparcia o 26% dla jednoczesnego prowadzenia domu i wykony-
wania pracy zawodowej przez kobiety .Liczba kobiet postrzegających się
jedynie jako matkę i żonę zmniejszyła się z 53% w roku 1979 do 28% w
2003 roku. Zmienił się także stosunek społeczeństwa do podziału obo-
wiązków domowych między kobietami i mężczyznami.

Obecne miejsce kobiet w życiu zawodowym wskazuje, że związek
stereotypów z dyskryminacją jest coraz mniejszy. Odsetek kobiet z wy-
kształceniem wyższym wzrasta szybciej niż mężczyzn. W 2011 roku
18,8% kobiet w Polsce wobec 14,6% mężczyzn posiadało wykształcenie
na takim poziomie. Liczba kobiet kończących studia wzrosła w latach
2000-2009 o 71, a mężczyzn o 65%. Wśród absolwentów kobiety stano-
wiły około 65%35. Kierunki kończenia studiów przez kobiety są zgodne z
tak zwanymi zawodami żeńskimi, gdzie od wielu lat wzrasta ich za-
trudnienie. Wzrasta też ich udział na kierunkach technicznych. Badania
prowadzone w różnych krajach nie potwierdzają też jednoznacznie opi-
nii na temat stereotypów, iż kobiety mają mniejsze uzdolnienia tech-
niczne. Kobiety w Unii Europejskiej według badań Eurostatu stanowią
55% na kierunkach matematycznych i inżynierskich, zaś w Polsce 57%.
Najwięcej kobiet jest na kierunkach: opieka społeczna - 94%, medycyna -
82%, nauki humanistyczne - 77,5%, oraz pedagogiczne - 75,8%. Najmniej
kobiet studiuje informatykę 12,6% oraz usługi transportowe 17,3%. Ko-
biety stanowią też przewagę na studiach doktoranckich. W latach 2000-

35 Polityka społeczna, 8/2013, s. 17
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2009 ich liczba wzrosła z 44% do ponad 53%. Na studiach podyplomo-
wych kobiety stanowią około 68% słuchaczy. Należy też zwrócić uwagę,
że odsetek studiujących kobiet i absolwentek jest większy od ich udziału
w ogólnej liczbie ludności.

Tak więc dzięki wzrostowi poziomu wykształcenia zmieniają się
stereotypy na temat kwalifikacji kobiet i możliwości ich zatrudnienia.
Mimo powyższych danych w społeczeństwie nadal panuje przekonanie,
że istnieją zawody typowo kobiece i męskie. W sferze zatrudnienia ma-
my do czynienia z segregacją zawodową ze względu na płeć. Nazywa-
my to nierówną reprezentacją kobiet i mężczyzn w poszczególnych
dziedzinach aktywności zawodowej36. Często podejmuje się też kwestie
segregacji zawodowej. Zjawisko to przejawia się w nierównomiernej
reprezentacji kobiet i mężczyzn w różnych kategoriach zawodowych.
Sądzi się też, że kobiety są mniej wydajne w pracy, ponieważ są zmę-
czone i przeciążone obowiązkami rodzinnymi. Uznaje się je też za mniej
dyspozycyjne, ponieważ mają częstsze przerwy w pracy związane z
urlopem macierzyńskim i wychowawczym.

Panuje też powszechne przekonanie, że kobiety nie muszą dużo
zarabiać, gdyż ich dochody stanowią jedynie dodatek do pensji mężów,
którzy są głównymi żywicielami rodziny. Do codziennej polszczyzny
weszło powiedzenie o zarabianiu „na waciki”. Wciąż pokutuje mit ko-
biet zarabiających na szpilki czy damskie fatałaszki. Ten stereotypowy
schemat myślenia powoduje, że kandydatka do pracy wskaże niższą
kwotę oczekiwanych dochodów niż mężczyzna ubiegający się o to samo
stanowisko. Kobiety znają te reguły i starają się do nich dostosować de-
klarując mniejsze niż ich koledzy oczekiwania płacowe, mniejszy apetyt
na karierę i awans, podpisują bez szemrania deklarację, że nie zajdą w
ciążę37. Pracodawcy na ogół uważają, że mniejsze zarobki kobiet spo-
wodowane są tym, że wybierają one zawody ułatwiające im godzenie
obowiązków zawodowych z rodzinnymi. Praca zarobkowa kobiet jest
więc inaczej waloryzowana niż mężczyzn. Kobiety identyfikują się
głównie z domem i rodziną, w związku czym poszukują głównie pracy,
która nie wymaga zbyt dużego zaangażowania osobistego i czasowego.
Dlatego też korzyści finansowe wynikające z danego rodzaju prac są
odpowiednio niższe.

Podsumowując można stwierdzić, że istnieją zarówno pozytywne
jak i negatywne skutki łączenia przez kobietę ról. Pozytywne efekty pra-

36 Pikuła, op. cit. s. 133
37 Budrowska, op. cit. s. 103
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cy zawodowej to: większa satysfakcja z życia, wszechstronny rozwój
osobowości, dojrzalsze partnerstwo i mądrzejsze macierzyństwo. Do
negatywnych skutków zalicza się: stres, nerwice, zbyt duże obciążenie
psychiczne i fizyczne, brak czasu dla siebie i na odpoczynek. Niezależ-
nie jednak od sytuacji rodzinnej, zarówno dla kobiet jak i mężczyzn,
praca zawodowa stanowi podstawę życia. Jest częścią codziennej egzy-
stencji pozwalającej utrzymać rodzinę.

Streszczenie:
Dyskryminacja ze względu na płeć to nietolerancja wobec kobiet

tylko dlatego, że są kobietami, lub wobec mężczyzn dlatego, że są męż-
czyznami. Zakres dyskryminacji kobiet jest różnie oceniany zarówno
przez kobiety jak i przez mężczyzn. Dyskryminacja jest jednym z pato-
logicznych zjawisk związanych z pracą. Praca zawodowa jako podsta-
wowy aspekt życia człowieka towarzyszy ludziom od zarania dziejów.
Stanowi źródło utrzymania i zaspokajania podstawowych potrzeb. Ry-
nek pracy jest więc bardzo ważnym, a jednocześnie specyficznym ryn-
kiem prawidłowo funkcjonującej współczesnej gospodarki. Przedmio-
tem obrotu na nim jest specyficzny czynnik wytwórczy jakim jest praca.
Nierówne traktowanie w pracy to wyłączanie lub preferowanie doko-
nywane na podstawie kryteriów płci, rasy, religii, przekonań politycz-
nych, pochodzenia społecznego lub narodowościowego, orientacji sek-
sualnej, która prowadzi do zmniejszenia lub uniemożliwienia prawa do
zatrudnienia oraz odmowa prawa do równego traktowania przy przyj-
mowaniu do pracy i w miejscu pracy. Wciąż więcej niesprawiedliwości
zwłaszcza na rynku pracy doświadczają kobiety. Nierówności na rynku
pracy ze względu na płeć manifestują się najczęściej zróżnicowaniem
wynagrodzeń lub nierównym dostępem do zatrudnienia w ogóle i na
stanowiskach menadżerskich. Kobiety stanowią wyraźną mniejszość w
sferze zarządzania. Podejmowanie decyzji pozostaje głównie w rękach
mężczyzn. Dyskryminacja na rynku ma miejsce wtedy, kiedy pewne
grupy tworząc zasoby siły roboczej mające te same zdolności, wykształ-
cenie, doświadczenie i umiejętności zawodowe, są gorzej traktowane
pod względem najmu do pracy dostępu do zawodów, awansu i stawek
płacowych. W społeczeństwie nadal panuje przekonanie, że istnieją za-
wody typowo kobiece i męskie. W sferze zatrudnienia mamy do czynie-
nia z segregacją zawodową ze względu na płeć. Nazywamy to nierówną
reprezentacją kobiet i mężczyzn w poszczególnych dziedzinach aktyw-
ności zawodowej. Często podejmuje się też kwestie segregacji zawodo-
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wej. Zjawisko to przejawia się w nierównomiernej reprezentacji kobiet i
mężczyzn w różnych kategoriach zawodowych. W Polsce niedopusz-
czalna jest dyskryminacja w miejscu pracy ze względu na płeć, wiek,
niepełnosprawność, narodowość, przekonania polityczne, pochodzenie
etniczne, wyznanie i orientację seksualną .Problematyka równego trak-
towania w zatrudnieniu jest uregulowana w wielu przepisach kodeksu
pracy, przy czym jej obecna redakcja została wprowadzona do tego aktu
na mocy nowelizacji europejskiej.

Słowa kluczowe: nierówność, dyskryminacja praca, kobiety.

Summary:
Inequalities of women and men in the labor market
Discrimination on the grounds of sex is intolerance towards wo-

men just because they are women, or towards men because they are
men. The extent of discrimination against women is assessed differently
by both women and men. Discrimination is one of the pathological phe-
nomena associated with work. Professional work as a basic aspect of
human life has been accompanying people since the dawn of time. It is a
source of livelihood and satisfaction of basic needs. Therefore, the labor
market is a very important and at the same time a specific market for a
properly functioning modern economy. The object of trading on it is a
specific factor of production, which is work. Unequal treatment at work
is exclusion or preference based on gender, race, religion, political be-
liefs, social or national origin, sexual orientation, which reduces or
prevents the right to employment and refusal of equal treatment when
admissionand in the workplace. Women still experience more injustice,
especially on the labor market.Inequalities in the labor market due to
gender are most often manifested in the diversification of wages or
unequal access to employment in general and in managerial positions.
Women constitute a distinct minority in the sphere of management. Ma-
king decisions remains mainly in the hands of men. Market discrimina-
tion occurs when certain groups creating labor resources with the same
abilities, education, experience and professional skills are less well re-
garded in terms of rent to work access to jobs, promotion and wage ra-
tes. In society, there is still a belief that there are typically female and
male competitions. In the sphere of employment, we are dealing with
occupational segregation due to gender. We call this an uneven repre-
sentation of women and men in particular areas of professional activity.
Occupational segregation is also often addressed. This phenomenon
manifests itself in the uneven representation of women and men in va-
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rious professional categories. In Poland, discrimination in the workplace
is unacceptable due to sex, age, disability, nationality, political beliefs,
ethnic origin, religion and sexual orientation. The problem of equal tre-
atment in employment is regulated in many provisions of the Labor Co-
de, with its current editorial office being introduced to this act under the
European amendment.

Keywords: inequality, discrimination, work, women.
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Janusz Kawa

Znaczenie mediacji w rozwiązywaniu sporów rodzinnych

Jeśli w Twoim życiu żle się dzieje,
nie zamykaj książki, tylko przewróć stronę

i zacznij nowy rozdział
W trudności dopatrz się okazji

A. Einstein

Wstęp
Mediacja traktowana jest jako "misja dobrych usług". Mediacja jest

dobrowolnym sposobem rozwiązywania problemów, poufnym i niesfor-
malizowanym postępowaniem, w którym dąży się do zawarcia ugody i
osiągnięcia zadławiającego porozumienia pomiędzy stronami (uczestni-
kami sporu) za pomocą instytucji bezstronnego i neutralnego mediatora.
Jest to możliwe do osiągnięcia, pod warunkiem, ze strony sporu są zainte-
resowane na rozwiązaniu problemu i osiągnięcia consensusu, a całe postę-
powanie negocjacyjne traktują w dobrej wierze. Mediacja to ,,Tradycyjna
metoda zachowania twarzy polega na zaproszeniu trzeciej strony - media-
tora, niezależnego eksperta, wspólnego przełożonego lub przyjaciela. Pro-
pozycja, która wychodząc od ciebie jest niemożliwa do zaakceptowania,
może być przyjęta, jeżeli zostanie sformułowana przez trzecią stronę''1.

1. Podstawowe informacje o procesie mediacji
a. Na co warto zwrócić uwagę i co należy warto wiedzieć, by sko-

rzystać z mediacji?
Proces mediację można rozpocząć samodzielnie, poprzez zgłosze-

nie się do ośrodka – określana jest jako mediacja umowna czyli pozasą-
dowa, lub jeśli w sprawie toczy się postępowanie to sąd może skierować
strony do mediacji lub same strony mogą złożyć wniosku do sądu, by
skierował sprawę do mediacji i jest to mediacja ze skierowania sądu.

b. Kiedy i dlaczego warto wybrać mediacje?
Literatura przedmiotu wskazuje na kilka kwestii związanych ze

sporem. W pierwszej kolejności najpierw należy odpowiedzieć sobie na
pytanie: jaki jest Twój cel?

1 W. Ury, Odchodząc od nie. Negocjowanie od konfrontacji do kooperacji, Polskie
Wyd. Ekonomiczne, Warszawa 1997, s. 140.
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 Jeśli strona w sporze (konflikcie) i chce pokonać przeciwnika,
walcząc z nim - idzie do sądu.

 Jeśli strona chce się POROZUMIEĆ z drugą stroną - korzysta z
dobrodziejstwa MEDIACJI!

Według znawców przedmiotu wniesienie sprawy do sądu wydawać
mogłoby się najlepszym rozwiązaniem konfliktu. Jednakże warto wiedzieć
i znać różnice rozwiązywania sporów w sądzie i podczas procesu mediacji.
Te różnice obrazuje przedstawione zestawienie wtabeli nr 1.

Tabela nr 1 Różnice rozwiązywania sporów w sądzie i podczas
procesu mediacji

KRYTERIUM MEDIACJA SĄD

Osoba trzecia w
sporze

Mediator (wybrany przez
strony konfliktu)

Sędzia prowadzący
rozprawę (wskazany
przez sąd)

Miejsce spotka-
nia

U mediatora (prywatnie i
poufnie) Sala sądowa (pu-
bliczne rozpatrzenie sprawy)

Sala sądowa (publiczne
rozpatrzenie sprawy)

Postawa stron
konfliktu

Wspólne dążenie do roz-
wiązania konfliktu Konfrontacja pomiędzy

uczestnikami sporu

Czas trwania po-
stępowania Krótki Długi

Wynik sporu
Ugoda (wygrany- wygra-
ny)Wyrok (wygrany- prze-
grany)

Wyrok (wygrany-
przegrany)

Koszty związane
z rozstrzygnię-
ciem sporu

Niskie (mediator)Wysokie
(koszty postępowania są-
dowego, opinie, ekspertyzy,
prawnicy)

Wysokie (koszty postę-
powania sądowego,
opinie, ekspertyzy,
prawnicy)

Źródło: Opracowanie własne

c. Zasady i przebieg mediacji.
Mediator jest osobą, która usprawnia proces komunikacji pomię-

dzy stronami i pomaga uczestnikom tego procesu na wypracowaniu
satysfakcjonującego strony jak najlepszego rozwiązania. Nie jest on ani
sędzią ani arbitrem, a jego rolą jest pomoc stronom do osiągnięcia poro-
zumienia. Musi on kierować się dobrowolnością, poufnością, bezstron-
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nością, neutralnością, akceptowalnością2.Wyżej wymienione zasadypro-
cesu mediacji obrazuje przedstawione zestawienie w tabeli nr 2.

Tabela nr 2 Zasady procesu mediacji
Lp.Zasada mediacji Charakterystyka
1.Dobrowolność Strony procesu mediacji dobrowolnie wyrażają

zgodę na udział w postępowaniu mediacyjnym.
Zgoda ta może być cofnięta na każdym etapie
trwania mediacji przez każdą ze stron, o czym na-
leży je na wstępie poinformować. Wobec uczestni-
ków postępowania mediacyjnego nie może być
stosowana jakakolwiek forma presji czy nacisku
odnośnie udziału w mediacji,

2.Bezstronność Strony procesu mediacji mają równe prawa i po-
winny być traktowane jednakowo, a więc nie
przychylanie się do racji żadnej ze stron oraz pro-
wadzenie mediacji w taki sposób, aby ewentualna
nierównowaga między stronami nie wpływała na
przebieg mediacji ani na jej ostateczny rezultat,

3.Poufność Przebieg postępowania mediacyjnego objęty jest
tajemnicą i tylko strony procesu mediacji mogą
zwolnić mediatora z zachowania tajemnicy.

4.Neutralność Mediator nie narzuca własnych propozycji roz-
wiązań sporu, porozumienie jest wypracowywane
przez same strony. Mediator jest rzecznikiem rze-
telnej procedury, sprzyjającej osiągnięciu dobro-
wolnego porozumienia przez obie zwaśnione stro-
ny.

5.Akceptowalność Strony procesu mediacji muszą zaakceptować oso-
bę mediatora i jego pomoc w dochodzeniu do po-
rozumienia.

Źródło: Opracowanie własne

Zgodnie z Kodeksem etyki mediatora, mediator jest zobowiązany
kierować się zasadami dobra stron. Mediator obowiązany jest do za-
chowania w tajemnicy wszelkich faktów, o których dowiedział się w
czasie prowadzenia mediacji. Zgodnie z art.259 kpc (Kodeksu Postępo-

2 Ministerstwo Sprawiedliwości, https://www.mediacja.gov.pl/Kim-jest
mediator.html dostęp z dnia 12.10.2018.

www.mediacja.gov.pl/Kim-jest
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wania Cywilnego) mediator nie może być świadkiem co do faktów o
których nabył wiedzę w trakcie procesu mediacyjnego, chyba, że strony
zwolnią go z zachowania tajemnicy3.

Zazwyczaj udział w procesie mediacji dla stron jest całkowicie
nowym zjawiskiem i doświadczeniem. Zwaśnione strony przychodzą na
spotkanie bez skonkretyzowanej wizji mediacji i samej osoby mediatora.
Stworzenie przez mediatora odpowiedniej atmosfery jest jak najbardziej
odpowiednim wstępem do przeprowadzenia zaplanowanych rozmów,
których priorytetowym celem jest rozwiązanie konfliktu. Aktywne słu-
chanie stron jest kluczowe w procesie mediacji. Odbiór komunikatów od
stron musi być jasne, klarowne i zwięzłe. Mediator powinien czuwać
nad całokształtem przebiegu mediacji. Efektywne słuchanie powinno
koncentrować się:

 na treści i formie przekazu werbalnego jak również i niewer-
balnego,

 parafrazowaniu, polegającym na cytowaniu słów współrozmów-
cy po to, żeby upewnić się czy właściwie zrozumiał je mediator, na oko-
liczność zapewnienia mu bezpieczeństwa „bycia słuchanym i ważnym”

 umiejętność podążania za stroną, nieprzerywania i nierozpra-
szania rozmówcy,

 konkretność skupienia się na najważniejszym celu4.
d. Przebieg mediacji:
 ustalenie terminu spotkań (mediacje wymagają maksymalnie

trzech spotkań),
 na pierwszym spotkaniu, mediator wyjaśnia zasady, cele i od-

powiada na pytania związane z mediacjami oraz potwierdza zgodę
stron postępowania na przeprowadzenie mediacji,

 podczas kolejnych spotkań strony prezentują swoje stanowiska
i punkt widzenia konfliktu nawiązując dialog celem znalezienia najko-
rzystniejszego rozwiązania i zawarcia ugody,

 w trakcie mediacji odbędą się również indywidualne rozmowy
mediatora ze stronami konfliktu w celu rozwiązania problemu,

 następnie, zaproponowane rozwiązania staną się przedmiotem
negocjacji pomiędzy stronami,

 gdy strony konfliktu dojdą do porozumienia, mediator przygo-
tuje projekt ugody, który zostanie podpisany wyłącznie przez strony

3 Kodeks etyki mediatora, Polskie Centrum Mediacji, rozdz. I, art.2, pkt. 1-8.
4 R. Tusznio R., Wojtkowiak M., Mediacje i negocjacje jako formy rozwiązywania

konfliktów, Kielce 2004, s. 38-39.
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postępowania. W przypadkach tego wymagających mediator złoży w
sądzie podpisaną ugodę, celem jej zatwierdzenia przez sąd.Jeżeli strony
zawarły ugodę przed mediatorem, powinna ona zostać umieszczona
bądź załączona do protokołu z postępowania mediacyjnego.

Z przebiegu każdej mediacji jest sporządzany protokół, który za-
wiera:

• miejsce i czas prowadzenia mediacji
• imię, nazwisko i adresy stron,
• imię, nazwisko oraz adres mediatora,
• wynik mediacji.
W protokole ugody nie zamieszcza się treści oświadczeń składa-

nych przez strony, zajmowanych stanowisk jak również zgłaszanych
propozycji rozwiązania konfliktu. Aby ugoda zawarta przez strony mogła
uzyskać moc prawną taką jak zawartą przed sądem musi być zgodna z
obowiązującym prawem i niezbędne jest złożenie wniosku o zatwierdze-
nie ugody. Sam fakt zawarcia ugody czy też złożenie przez mediatora
protokołu z postępowania mediacyjnego do sądu nie stanowi podstaw do
wszczęcia postępowania o zatwierdzenie ugody. Wniosek taki każda ze
stron może złożyć samodzielnie. W przypadku braku ugody, strony mo-
gą dochodzić swoich praw w postępowaniu sądowym.

Sposób prowadzenia mediacji odbywa się w oparciu o przyjęte za-
sady i procedury. Celem mediatora jest zaoferowanie pomocy negocja-
torom. Mediator jako pośrednik nie rozwiązuje problemu, nie narzuca
też rozwiązania tylko pomaga skonfliktowanym stronom samodzielnie
osiągnąć najlepsze porozumienie dla każdej ze stron postępowania, a
potem wyrazić na nie zgodę - spisując ugodę porozumienia. Zatem -
mediator przejmuje kontrolę nad procesem, ale nie nad jego wynikiem5.

Zakres spraw rodzinnych które trafiają do mediacji jest różnorod-
ny. Najczęściej po profesjonalną pomoc zwracają się zwaśnione rodziny
czy tez członkowie tych rodzin, dla których dobrowolne dojście do po-
rozumienia jest alternatywą opcją wobec możliwości prowadzenia kon-
frontacyjnego postępowania sądowego, które z reguły może trwać wiele
lat. I choć strony po podpisaniu ugody przed mediatorem to i tak taki
dokument porozumienie najczęściej wędruje przed oblicze sędziego. To
dzięki mediacjom zostaje wyeliminowana konfrontacja podczas procesu
sądowego i dążenie do wygrania przez którąś ze stron. W trakcie me-
diacji i uzyskania porozumienia każda ze stron jest wygraną, a wypra-
cowane porozumienie zbliża te strony do siebie. Natomiast walka przed

5 R. Lewicki., Pomyśl, zanim powiesz. Wyd. Amber, Warszawa 1997, s. 175.
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sądem nie pozwala na zachowanie równowagi pomiędzy stronami, co
powoduje podział na wygranych i przegranych, a to oznacza dalsze
kłopoty dla rodziny. Rodzą się emocje charakterystyczne dla przegra-
nych takie jak: poczucie pokrzywdzenia, żal, złość, bezradność, saboto-
wania warunków postanowienia sądowego, chęć odwetu, itp. Siła tych
emocji jest tak duża, że paraliżuje trwałość postanowień sądu. Zdarza
się często że sprawy wracają po raz kolejny raz na wokandę i cała histo-
ria walki członków rodzin o wygraną powtarza się. Ponadto należy za-
uważyć, że zwaśnione strony wykorzystują różne techniki manipulacji,
tak aby ugrać jak najwięcej dla siebie.

Fenomenem procesu mediacji jest to że mediator przywiązuje dba-
łość o zrównoważenie stron i dobrowolne wypracowywanie porozu-
mienia, za które strony biorą odpowiedzialność podczas wypracowania
ugody mediacyjnej. Charakterystyczne jednak dla mediacji rodzinnych
jest to, że mediator wkracza pomiędzy zwaśnione strony na długo po
tym, jak konflikt zdążył się utrwalić. Często to oznacza to proces media-
cyjny nie może mieć łatwego przebiegu6.

3. Przebieg procesu mediacji
Podczas procesu mediacyjnego, mediator zobligowany jest do

wypełnia swoich obowiązków z poszanowaniem praw i wolności czło-
wieka bez względu na rasę, płeć, narodowość, wiek, poglądy polityczne,
popełnione czyny, wyznanie czy inne uwarunkowania. Mediator w po-
tocznym rozumieniu tego słowa oznacza osobę, która jest rozjemcą. To z
kolei wskazuje na dwa kolejne aspekty: pośredniczenie i godzenie zwa-
śnionych stron. Rolę mediatora w rozwiązywaniu konfliktów można
sobie wyobrazić sytuując jego osobę w następującym kontekście:

Pani Agnieszka od 10 lat pracowała w Anglii. W tym czasie jej mieszka-
niem opiekowała się siostra, która mieszkała w tym samym domu, ale na innym
piętrze. Ze względu na chorobę wróciła do Polski. Po kilku miesiącach pobytu
zaczęła pisać pisma do administracji, w których stawiała w niekorzystnym świe-
tle wspomną siostrę. Sprawa stanęła na ostrzu noża, kiedy ci przywieźli na zimę
opał. Okazało się wówczas, że pani Agnieszka jest alergikiem i długie tygodnie
leżała w łóżku, ze względu na zatrucie pyłem węglowym.

Nasuwają się w tym miejscu dwa zasadnicze pytania. Pierwsze z
nich brzmi: Jakie działania może podjąć osoba pełniąca rolę mediatora, aby spór
załagodzić i doprowadzić do pojednania między panią Agnieszka i jej siostrą

6 J. M. Haynes., G. L. Haynes, Mediatingdivorce. Jossey-Bass Publishers, San
Francisco-London1989, s. 1.
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Urszulą?. Druga kwestia warta rozważenia jest następująca: w jaki sposób
można ocenić rolę mediatora w ugodowym rozwiązaniu tego sporu?

Próbując poddać refleksji wskazane zagadnienia, trzeba odwołać
się do myśli Alberta Einsteina, zgodnie z którą w każdej trudności nale-
ży dopatrywać się okazji. Oczywiście chodzi tutaj o okazję polegającą na
zbudowaniu autentycznej sytuacji komunikacyjnej. Dopiero w jej prze-
strzeni będzie możliwe zdiagnozowanie doświadczanej trudności oraz
wygenerowanie przez zainteresowane strony realnych rozwiązań.

Osoba pełniąca rolę mediatora może podjąć szereg działań, aby za-
łagodzić spór pomiędzy panią Agnieszką i jej siostrą oraz doprowadzić
do ich polubownego pojednania bez wnoszenia sprawy na drogę postę-
powania sądowego. Przy tym nadmienić wypada, że mediator czyni
swą powinność w świetle prawa. Zgodnie z treścią znowelizowanego
art. 10 kpc7: w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, sąd
powinien w każdym stanie postępowania dążyć do ich ugodowego załatwienia.
W tych sprawach strony mogą także zawrzeć ugodę przed mediatorem.

Zatem ugodowe załatwienie sprawy przez panią Jolę i jej siostrę w
obecności mediatora może okazać się najkorzystniejszym rozwiązaniem
dla wszystkich zainteresowanych stron, o ile wykażą taką wolę. Nie
oznacza to jednak, że przywołana norma stanowi podstawę do zakoń-
czenia sporu we wszystkich postępowaniach.

Strony z omawianego studium przypadku wspólnie wskazały na
mediatora innego sąsiada z tego samego domu, który zrzekł się
wynagrodzenia za swoje działania. Pan Michał zorganizował przebieg
postępowania mediacyjnego. W tym celu: wyznaczył posiedzenie
mediacyjne, po wcześniejszym ustaleniu z panią Agnieszką oraz z
siostrą terminu oraz miejsca spotkania. Zanim jednak doszło do
bezpośredniej komunikacji pomiędzy stronami z udziałem mediatora,
pan Michał zdobył wiedzę o sprawie i stronach konfliktu na podstawie
informacji dostarczonych mu przez same strony. Dodatkowo zapoznał
się z dokumentacją u administratora budynku oraz skonsultował się z
dzielnicowym. Po zakończeniu spotkania mediacyjnego został
sporządzony protokół, w którym zapisano wynik mediacji − ugodę.
Dokument został podpisany przez wszystkie strony zaangażowane w
konflikt oraz przez mediatora.

Rolę mediatora w ugodowym rozwiązaniu tego sporu można ocenić
na kilka sposobów. Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że nie miał on do

7 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.
U. z 2014 r. poz. 101, z późn. zm.1)
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wykonania prostego zadania. Potwierdza to zresztą powiedzenie, które
obecne jest w środowisku mediatorów: Mediatorze, jeśli zauważysz, że często
pouczasz ludzi lub grozisz im, jeśli chcesz ich „na silę” przekonywać do tego co
tobie wydaję się najlepsze i jeśli nie potrafisz się zmienić – zrezygnuj z działalności
mediatora8.

Niemniej jednak w ostatecznym rozrachunku ocena działań po-
dejmowanych przez rozjemcę wypada pozytywnie. Przemawia za tym
kilka argumentów, z których najistotniejsze to m.in.: stosunkowo niskie
koszty postępowania mediacyjnego w porównaniu z postępowaniem
sądowym; stosunkowo krótki czas mediacji, co pozwala na uniknięcie
licznych świadków, powoływanie biegłych, etc.) oraz zaangażowanie w
proces rozstrzygania sporu zainteresowanych, którzy w efekcie działań
mediatora mogą samodzielnie i świadomie tworzyć własną rzeczywi-
stość o charakterze społeczno-prawnym.

Próbując wartościować rolę i zadania mediatora nie sposób nie od-
wołać się do Europejskiego Kodeksu Postępowania Mediatorów9. Dla jego celów
sformułowano definicję mediacji, która rozumiana jest jako: każdy proces, w
którym dwie lub więcej stron zgadzają się na wyznaczenie trzeciej strony  zwanej
dalej mediatorem  w celu udzielenia pomocy stronom w rozwiązaniu sporu po-
przez osiągnięcie porozumienia bez wyroku sądowego oraz bez względu na to jak
ten proces może być nazwany lub powszechnie określany w każdym z Państw
Członkowskich. Stosowanie kodeksu pozostaje bez szkody dla legislacji krajowej
oraz przepisów regulujących poszczególne zawody.

Przytoczone tu fakty pokazują, jak ważna jest osoba mediatora w
procesie, w którym strony − w tym przypadku pani Agnieszka i jej sio-
stra − zgadzają się na wyznaczenie trzeciej strony − tutaj pan Michał− w
celu uzyskania pomocy w rozwiązaniu sporu poprzez osiągnięcie poro-
zumienia. Dlatego całkowicie zasadne jest, aby pan Michał, pełniąc
funkcję rozjemcy pomiędzy zwaśnionymi siostrami jego sąsiadami, był
osobą kompetentną i posiadał dużą wiedzę w zakresie procesu mediacji.
Nie bez znaczenia jest również jego doświadczenie. Podstawowe wy-
magania stawiane mediatorowi to m.in.: prowadzenie mediacji z pełną
niezależnością i neutralnością, tak by była zagwarantowana maksymal-

8 Kodeks Etyczny Mediatorów Polskich uchwalony przez Społeczną Radę
ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania konfliktów i Sporów przy Ministrze
Sprawiedliwości, maj 2008.

9 http://www.pkpplewiatan.pl/?ID=91238&article_id=125549, dokument
nieformalny, przyjęty na konferencji w Brukseli 2 lipca 2004 r. przez Komisję
Europejską

http://www.pkpplewiatan.pl/
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na bezstronność w stosunku do stron; obowiązek zachowania poufności
(Mediator utrzymuje w tajemnicy informacje, pojawiające się w związku z pro-
cesem mediacyjnym [...]. Wszelkie informacje ujawnione jako poufne mediato-
rom przez jedną ze stron nie będą ujawniane innym stronom bez pozwolenia,
chyba że prawo wymaga inaczej) oraz zapewnienie odpowiednich szans
stron do udziału w procesie mediacji. Tym samym:

Mediator prowadzi postępowanie w odpowiedni sposób, biorąc pod uwagę
okoliczności sprawy, uwzględniając możliwy brak równowagi sił oraz poszano-
wanie prawa, wszelkie życzenia, które strony wyrażają oraz potrzebę szybkiego
rozstrzygnięcia sporu. Strony mogą uzgodnić z mediatorem, na podstawie zbio-
ru zasad lub inaczej, sposób przeprowadzenia mediacji. Mediator, jeżeli uzna za
to użyteczne, może dokonać przesłuchania stron osobno10.

Wszystkie wymienione − oraz te niewymienione, tj. pozostawione
między wierszami − aspekty związane z rolą i zadaniami mediatora w
obszarze przygotowania i prowadzenia mediacji mają znaczący wpływ na
kształtowanie się procesu mediacyjnego zarówno na poziomie treści jak
również na płaszczyźnie relacji. Przekładają się one również bezpośrednio
na powstawanie, odbiór i ocenę obrazu mediatora w społeczeństwie.

Podsumowanie
Wracając na zakończenie rozważań do myśli Alberta Einsteina,

stanowiącej motto niniejszego artykułu, otworzyć można pewną kwe-
stię. W zasadzie każda trudność pojawiająca się na płaszczyźnie między-
ludzkiej komunikacji ma charakter wielowymiarowy. Często bywa tak,
że konflikt dotyczący danego obszaru ma swe źródło w zupełnie innym
miejscu, niż pozwala to stwierdzić pierwsze rozeznanie w temacie spo-
ru. Sytuacja owa ma co najmniej kilka przyczyn. Jedną z nich może być
nieumiejętność artykułowania swoich potrzeb oraz nazywania emocji i
kierowania nimiw kontaktach interpersonalnych.

Zatem rola mediatora zyskuje w tym miejscu dodatkowy wymiar.
Pan Michał, dążąc do porozumienia między panią Agnieszką i siostrą
Urszulą, odkrył, że zarzewiem konfliktu nie był pył węglowy i alergia
pani Agnieszki. W trakcie rozmów z jedną i drugą stroną okazało się, że
pani Agnieszka ma żal do siostry spowodowany niskim poziomem oka-
zywanego jej zainteresowania. Kobieta była przekonana, że poprzez
powierzenie pieczy nad mieszkaniem podczas jej bytności w Anglii zo-

10 http://www.pkpplewiatan.pl/?ID=91238&article_id=125549, dokument
nieformalny, przyjęty na konferencji w Brukseli 2 lipca 2004 r. przez Komisję
Europejską

http://www.pkpplewiatan.pl/
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bowiąże tym samym sąsiadów do opieki nad sobą po powrocie do kraju.
Konflikt zatem nie dotyczył pyłu węglowego, a braku satysfakcjonującej
uważności siostry względem pani Agnieszki.

Wiele problemów nie jest artykułowanych, a w sporach między
ludźmi bardzo często chodzi o coś innego. Konflikt stanowi punkt od-
niesienia do rywalizacji, która pochłania wiele zasobów i wymaga
znacznego zaangażowania. Proces mediacji organizowany przez media-
tora stanowi bezpieczną i niekosztowną alternatywę do postępowania
sądowego, która pozwala na przekierowanie uwagi zaabsorbowanych
sporem stron w kierunku budowania relacji, zamiast ich niszczenia.

Dzięki temu mediator oceniany jest jako ten, kto nie szuka powo-
dów, a rozwiązań. W efekcie stanowi o pozytywnych konsekwencjach
konfliktu.

Mediacje są lepsze niż najlepszy wyrok, bo zmuszają ludzi do porozumienia, wy-
gaszają konflikty, na nowo kształtują relację zwaśnionych stron.

Jarosław Gwizdak Prezes Sądu Rejonowego Katowice-Zachód,
zdobywca nagrody Obywatelskiego Sędziego Roku

Streszczenie:
Konflikt jest jedna z najbardziej typowych relacji zachodzących

pomiędzy jednostkami. Jednym z najtańszych sposobów wyjścia z niego
jest mediacja. Rola mediatora jest fundamentalna. Mediator pełni w tym
procesie kluczowa role. Cały proces mediacyjny zależy od jego profesjo-
nalnego podejścia- od jego zaangażowania, - wiedzy, - umiejętności
twardych i miękkich, i wypracowania satysfakcjonującego obie strony
rozstrzygnięcia. Mediator winien działać z poszanowaniem prawa, god-
ności i wolności człowieka oraz stale dbać o swój rozwój etyczny i profe-
sjonalny. Mediator w trakcie procesu mediacyjnego towarzyszy stronom
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i je wspiera dbając tym samem o przestrzeganie wszelkich norm i zasad
społecznych.

Słowa kluczowe: mediator, proces mediacyjny, strony, spór, konflikt

Summary:
The importance of mediation in resolving family disputes
Conflictis one of the most typical relationships between individuals.

One of the cheapestways to get out of it is mediation. The mediator's role is
fundamental. The mediator plays a key role in this process. The en tire me-
diation process depends on its Professional approach - from its involve-
ment, - knowledge, - hard and soft skills, and working out a mutuallysati
sfactorysolution. The mediator shouldact with respect for the rights, dignity
and freedom of man and constantly look after hisethical and professional
development. The mediator, during the mediation process, accompanies
the parties and supportsthem, thuscaring for compliance with All social
norms and principles.

Keywords: mediator, mediation process, parties, dispute, conflict
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Aleksandra Weronika Strużyńska

Style wychowania i postawy rodzicielskie

„W wychowaniu kieruję się sercem. Patrzę na dziecko sercem.
Dostrzegam serce w dziecku i dziecko w sercu. Jego i swoim”.

Janusz Korczak

Wstęp
Środowisko rodzinne wywiera ogromny wpływ na życie każdego

człowieka. To w rodzinie poprzez codzienne przebywanie ze sobą doko-
nują się zarówno oddziaływania zamierzone jak i niezamierzone. Speł-
nianie funkcji wychowawczych oraz rodzaj i skutki oddziaływań rodzi-
ców na dziecko, zależą w dużej mierze od relacji i odnoszenia się rodzi-
ców wobec siebie i ich postaw wobec dziecka. W związku z tym zacho-
wania dziecka i jego wybory w dorosłości mają związek ze stylami wy-
chowania i postawami rodzicielskimi doświadczanymi w dzieciństwie1.

1. Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym
Rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym, tak jak każdy etap do-

rastania, ma swoją specyfikę. Wobec tego można go scharakteryzować,
opisując okres przedszkolny jako pomost między wczesnym dzieciń-
stwem a okresem szkolnym. Wiek przedszkolny jest czasem, który z
jednej strony jest kontynuacją osiągnięć z wczesnego dzieciństwa, a z
drugiej – etapem przygotowania się do podjęcia zadań specyficznych
dla wieku szkolnego2.

W wieku, w którym dziecko przekracza progi przedszkola, zacho-
dzi wiele dynamicznych zmian rozwojowych zarówno w obszarze roz-
woju fizycznego oraz podejmowanych działań, jak i w sferze rozwoju
społeczno-emocjonalnego, poznawczego i komunikacyjnego. Wszystkie
te zmiany pomagają dziecku lepiej rozumieć otaczający go świat, a także
myśleć o nim w twórczy oraz coraz bardziej samodzielny i złożony spo-
sób. Dzięki temu dziecko zyskuje również większy dostęp do rozumie-

1 A. Żurek, Style wychowania doświadczane w dzieciństwie jako korelaty religijności
osób dorosłych Pilotażowe badania empiryczne wśród rodziców dzieci przygotowujących
się do sakramentu eucharystii, [w:] Studia Paradyskie, Tom 25, Szczecin 2015, s. 229.

2 J. Matejczuk, Rozwój dziecka. Wiek przedszkolny, [w:] Niezbędnik Dobrego Nauczy-
ciela, pod. red. A. I. Brzezińska, Seria I, Tom II, Warszawa, s. 5.
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nia i regulowania własnego zachowania. U przedszkolaków pojawia się
samoregulacja emocji, motywacji i działania. Dziecko uczy się również
poruszać w świecie społecznym, godząc własne pragnienia z gotowością
poszanowania zasad i norm społecznych, dobra innych ludzi oraz go-
towością do współdziałania i współpracy z innymi3.

W wieku przedszkolnym zauważalne są wyraźne zmiany w obsza-
rze definiowania siebie jako osoby, bowiem dzieci zyskują większą świa-
domość tego, kim są. Pod koniec wczesnego dzieciństwa dziecko zaczyna
różnicować siebie od świata zewnętrznego, czyli rozumieć, że tak jak inne
obiekty w rzeczywistości posiada ono jakiś szereg cech wyróżniających je
od innych osób. Przy czym szereg tych cech ograniczony jest do konkret-
nych, obserwowalnych, a także namacalnych właściwości4.

W definiowaniu siebie dziecko przedszkolne nadal pozostaje sku-
pione i ograniczone do konkretnych cech, czyli oznacza to, że określa siebie
jako kogoś, kogo można opisać zewnętrznymi i obiektywnymi właściwo-
ściami, m.in.: chłopiec, dziewczynka, przedszkolak, mieszkaniec mia-
sta/wioski, czterolatek. W okresie przedszkolnym jednak znacznie po-
większa i specjalizuje się repertuar wymienianych przez dziecko cech.
Dzieje się to głównie za sprawą wielu nowych kontaktów społecznych i
doświadczeń, w których dziecko ma możliwość obserwowania siebie i in-
nych. Dzięki temu dzieci zaczynają coraz wyraźniej dostrzegać różnice
między sobą a innymi osobami i są prowokowane do podejmowania prób
definiowania siebie i innych ludzi. Dzieci przedszkolne zaczynają dostrze-
gać swoje preferencje, czyli opisują siebie jako osobę lubiącą jakieś osoby,
przedmioty, potrawy, zabawy lub nielubiącą ich. Zaczynają również sku-
piać się na swoich słabych i mocnych stronach – oznacza to, że opisują sie-
bie jako osobę dobrze lub gorzej wykonującą jakieś zadanie5.

Charakterystyczny dla dziecka w wieku przedszkolnego jest rów-
nież rozwój percepcji, który wiąże się z podejmowanymi przez nie dzia-
łaniami. „Percepcja to proces, który jest możliwy dzięki rozwojowi or-
ganizmu, aktywności własnej oraz zdobywaniu doświadczeń”6. Różne
czynności inicjowane spontanicznie przez dziecko takie jak: budowanie,

3 Tamże, s. 8.
4 Tamże, s. 11.
5 Tamże.
6 M. Przetacznik-Gierowska, Zasady i prawidłowości psychicznego rozwoju czło-

wieka [w:] Psychologia rozwoju człowieka, pod. red. M. Przetacznik-Gierowska, M.
Tyszkowa, PWN, Warszawa, s. 96.
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konstruowanie, manipulowanie, układanie, rysowanie rozwijają u niego
coraz to bardziej świadomie.

W wieku od 3 do 6 roku życia w organizmie dziecka zachodzą
ogromne zmiany fizyczne. Szczególnie zauważalne jest zwiększenie
wysokości ciała, która średnio wynosi od 5 do 7 centymetrów, zaś nie-
wiele wzrasta masa ciała, co powoduje, że budowa dziecka staje się nie-
proporcjonalna. Kości są giętkie i delikatne, a kręgosłup nie ma jeszcze
ustalonych fizjologicznych krzywizn. Włókna mięśniowe cechuje duża
ilość wody oraz wiotkość, z kolei stawy dziecka są ruchome, zaś ich
wiązadła rozciągliwe i słabe. Wszystko to powoduje niewielką wytrzy-
małość dziecka na wysiłek fizyczny. Od około 5 roku życia dziecko
przechodzi proces kostnienia w kościach nadgarstkowych. Dłonie stają
się sprawniejsze, a dziecko nabywa umiejętność manipulacyjne. Potrafi
sprawnie rysować i posługiwać się narzędziami oraz drobnymi przed-
miotami. W trzeciej fazie, czyli w 6 roku życia wzmacniają się kości,
kręgosłup nabywa krzywizny szyjnej, lędźwiowej oraz grzbietowej.
Mięśnie stają się mocniejsze, a ich ruch jest zupełnie swobodny. Sześcio-
latek zaczyna tracić zęby mleczne, na których miejsce wyrastają zęby
stałe. Narządy wewnętrzne również przechodzą zmiany, bowiem w
okresie przedszkolnym następuje synchronizacja między masą ciała a
ich wielkością. Płuca oraz serce stają się wydajniejsze. Dzieci na tym
etapie rozwojowym zapadają często na choroby dróg oddechowych.
Przyczyną tych schorzeń bywa m.in. przerost układu limfatycznego.
Jednakże z drugiej strony węzły limfatyczne odgrywają ważną rolę w
niszczeniu zarazków, gdyż krew nie posiada jeszcze dostatecznej ilości
ciał odpornościowych, które pozwalałyby zwalczać skutecznie choroby
zakaźne7. Rozwój ruchowy dziecka jest ściśle związany z jego rozwojem
somatycznym, z rozwojem fizjologicznym, rozwojem psychicznym, z
rozwojem umysłowym i z rozwojem społecznym. Rozwój sprawności
ruchowej dziecka przedszkolnego przebiega w dwóch kierunkach:

• z jednej strony jest to doskonalenie ruchów postawno – lokomo-
cyjnych (czyli m.in. chodu, biegu, skoków, wspinania się itp.),

• z drugiej rozwój ruchów manipulacyjnych (czyli ruchów polega-
jących na zdolności posługiwania się przedmiotami i narzędziami co-
dziennego użytku)8.

7 http://edzieci.pl/przedszkolak/319-rozwoj-fizyczny-dziecka (16.06.2019 r.)
8 http://www.przedszkole130.krakow.pl/w-tym-miesiacu-

polecamy/psychoedukacja-rodzicow (16.06.2019 r.)

http://edzieci.pl/przedszkolak/319-rozwoj-fizyczny-dziecka
http://www.przedszkole130.krakow.pl/w-tym-miesiacu-
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Charakterystyczną cechą wieku przedszkolnego jest wielka biolo-
giczna potrzeba ruchu – jest ona przyczyną ogromnej ruchliwości dziecka,
dużej liczby kroków, tendencji do ruchów zbyt obszernych, rozrzutnych.
Okres przedszkolny jest wiekiem, kiedy obserwujemy dalszy rozwój
sprawności motorycznej, następuje automatyzacja ruchów cyklicznych
(chodu, biegu), opanowanie pozycji i ruchów równoważnych, rozwija się
zdolność koordynacji ruchów i podwyższa poziom ogólnej sprawności
fizycznej. Wzrasta równocześnie zaradność dziecka, jego ruchy stają się
„inteligentniejsze" – bardziej dostosowane do zmieniających się sytuacji.
Jednocześnie rozwija się samoobsługa i samodzielność – dziecko samo je,
myje się, rozbiera i ubiera, utrzymuje porządek we własnych rzeczach, po-
maga w łatwych pracach domowych. Tempo rozwoju motorycznego
dziecka przedszkolnego nie jest równomierne. Każdy rok przynosi istotną
różnicę w poziomie sprawności i rozwoju motorycznym9.

Zachodzące w wieku przedszkolnym zmiany w sferze rozwoju fi-
zycznego, społeczno-emocjonalnego, poznawczego i komunikacyjnego
sprawiają, że dziecko może stawać się coraz bardziej samodzielne, uczy
się regulować własne myślenie i działanie. W tym wieku wyraźnie wi-
dać, że dziecko nie tylko staje się gotowe do podejmowania nowych
zadań, ale i bardzo chętne, żeby je wyszukiwać, prowokować i wyko-
nywać, a przy tym odczuwać satysfakcję oraz dumę z podjęcia wyzwa-
nia i poradzenia sobie z nim. Jednocześnie dziecko jest w stanie w coraz
większym stopniu wpływać na swoje działania i kontrolować je, pod-
dawać je refleksji oraz mieć świadomość swoich działań, odczuć, czy też
planów10.

2. Trzy style wychowania
W ujęciu słownikowym pojęcie „style wychowania” występują

pod terminem „kierowanie wychowawcze’, które oznacza ogół czynno-
ści i dyrektyw, których celem jest wywołanie u wychowanków postę-
powania pożądanego przez osobę kierującą11.

Styl wychowania autokratyczny określany jest również autoryta-
tywnym, podejściem restrykcyjnym lub autorytarnym. Charaktery-
styczne dla tego stylu jest instrumentalne traktowanie dziecka, brak po-
szanowania jego godności, uczuć i pragnień. Wymaga się od niego bez-

9 Tamże.
10 J. Matejczuk, dz. cyt., s. 13.
11 W. Okoń, Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa 2007, s. 174.
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względnego posłuszeństwa nakazom, od których nie ma odwołania12.
Maria Ryś opisując styl autokratyczny zwraca uwagę na fakt, że w ro-
dzinach tych większy nacisk kładzie się na wypełnianie obowiązków niż
na zaspokajanie potrzeb rodziny. Dziecko wychowywane w tym stylu
zna zakres swoich praw i obowiązków oraz jest świadome konsekwen-
cji. Rodzice są zdania, że angażowanie uczuć w wychowanie dziecka
psuje je, wobec tego są powściągliwi w ich okazywaniu. Nie przywiązu-
ją uwagi do chwalenia dziecka, ponieważ wszelkie jego postępy uznają
za rzecz oczywistą. Błędy, które popełnia dziecko wychwytują i kryty-
kują, natomiast nie stosują nagród a najważniejszym środkiem wycho-
wawczym według nich jest kara13.

Styl autokratyczny Ten styl wychowania niesie za sobą szereg nega-
tywnych konsekwencji dla dziecka oraz dla relacji rodzic – dziecko, m.in.:

1. dzieci mają niskie poczucie własnej wartości – zachowują się
ulegle;

2. lub przeciwnie: dzieci buntują się przeciwko wszystkim i
wszystkiemu bez głębszej refleksji nad zasadnością buntu. Występuje tu
trudność w podporządkowaniu się zasadom oraz normom społecznym;

3. pojawia się większe prawdopodobieństwa wystąpienia u nasto-
latka tzw. zachowań ryzykownych, czyli zażywania substancji psycho-
aktywnych – alkohol, narkotyki, papierosy; przedwczesna inicjacja sek-
sualna, sporty ekstremalne, agresja, itp.;

4. występuje brak wykształconego poczucia tożsamości – czyli
dziecko nie wie kim jest jako członek społeczeństwa, nie wie co lubi,
czego nie lubi, jakie są jego pasje14.

Najbardziej korzystnym dla prawidłowego rozwoju dziecka jest
styl demokratyczny, bowiem pomaga on osiągnąć w krótszym czasie
przyjęte cele wychowawcze szanując uczucia dziecka15. W rodzinie, w
której dominuje ten styl, dziecko jest częścią życia rodzinnego. Bierze

12 M. Przetacznik-Gierowska, Z. Włodarski, Psychologia wychowawcza, Tom 2,
Warszawa 2002, s.153.

13 M. Ryś, Systemy rodzinne. Metody badań struktury rodziny pochodzenia i ro-
dziny własnej, Warszawa 2004, s. 19.

14 http://www.egaga.pl/3-podstawowe-style-wychowania-i-ich-wplyw-na-
dzieci/ (18.06.2019 r.)

15 A. Żurek, Style wychowania doświadczane w dzieciństwie jako korelaty religijno-
ści osób dorosłych Pilotażowe badania empiryczne wśród rodziców dzieci przygotowują-
cych się do sakramentu eucharystii, [w:] Studia Paradyskie, Tom 25, Szczecin 2015;
por. R. MacKenzie, Kiedy pozwolić? Kiedy zabronić?, s. 50.

http://www.egaga.pl/3-podstawowe-style-wychowania-i-ich-wplyw-na-
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ono udział w dyskusjach i omówieniach spraw rodzinnych, ale także
posiada swoje obowiązki, które przyjęło i zaakceptowało – nie powinny
być one narzucone a wspólnie przedyskutowane. Rodzice, którzy stosu-
ją ten styl wychowania na ogół nie stosują kar, zastępują je naturalnymi
konsekwencjami oraz rozmowami i tłumaczeniem dlaczego pewnych
rzeczy nie wolno robić. Stosują również pochwały opisowe. W takiej
rodzinie ważne jest szanowanie granic każdego jej członka zarówno
rodziców jak i dzieci. Istotną cechą charakterystyczną rodzin ze stylem
demokratycznym jest miłość i wzajemna życzliwość16.

Konsekwencje dla dziecka ze stosowania takiego stylu przez ro-
dziców są pozytywne:

1. prawidłowy rozwój osobowości dziecka. Dziecko wie kim jest,
co lubi, czego nie i jakie są jego talenty;

2. autentyczna pewność siebie;
3. poszanowanie innych, jak i siebie samego;
4. poczucie bezpieczeństwa w związku ze stałością i jasnością za-

sad rodzinnych;
5. posiadania wysokich umiejętności społecznych17.
Z kolei w stylu liberalnym Rodzic nie narzuca dziecku swojej woli,

pozostawia swobodę i wolność w działaniu i podejmowaniu decyzji18.
Zasadniczą cechą liberalnego stylu wychowania jest zarówno pobłażli-
wy stosunek do dziecka, jak i przesadna uległość, wyrażająca się, m.in.:
w spełnianiu wszelkich jego zachcianek i życzeń. Styl liberalny w pew-
nym sensie przypomina niekonsekwentne wychowanie, bowiem pozo-
stawia dziecko „same sobie” lub ingeruje w jego zachowanie wyłącznie
„od czasu do czasu”. Dziecko musi radzić sobie samo, bowiem kiedy to
wychowuje się od początku w takim stylu, nie wie, jakie błędy popełnia,
ponieważ nikt mu o nich nigdy nie powiedział. W tym stylu wychowa-
nia występuje brak kontroli i opieki ze strony rodziców, zaś dziecko
bardzo często wykorzystuje tzw. swobodę, co w konsekwencji powodu-
je u niego brak mobilizacji do trwałego wysiłku, a także zbyt wysokie
poczucie własnej wartości – egoizm, niezdyscyplinowanie, co w doro-
słym życiu jest niezmiernie ważne19.

16 http://www.egaga.pl/3-podstawowe-style-wychowania-i-ich-wplyw-na-
dzieci/ (18.06.2019 r.)

17 Tamże.
18 M. Przetacznik-Gierowska, Z. Włodarski, dz. cyt., s. 131.
19 https://egodziecka.pl/czytelnia/relacje/styl-wychowania-postawa-

rodzicielska-a-ksztaltowanie-sie-osobowosci-dziecka/ (19.06.2019 r.)

http://www.egaga.pl/3-podstawowe-style-wychowania-i-ich-wplyw-na-
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Liberalny styl wychowania również niesie za sobą szereg nega-
tywnych konsekwencji, m.in.:

1. dziecko ma bardzo często kłopoty z nauką, ponieważ nie jest
wystarczająco zmotywowane;

2. nie ma poczucia bezpieczeństwa ze względu na brak zasad i
norm w rodzinie;

3. dziecko uczy się manipulować dorosłymi;
4. dziecko nie jest w stanie okazać szacunku sam do siebie20.
Styl wychowania stanowi zatem swoisty wyznacznik jakości śro-

dowiska rodzinnego, stąd każda rodzina ma swój niepowtarzalny, in-
dywidualny (swoisty) styl, określający sposoby życia wewnątrz rodziny.
Styl wychowania ostatecznie określa względnie trwały stosunek rodzi-
ców do dziecka (osoby wychowującej do wychowywanej), akceptowane
i stosowane przez rodziców metody wychowania (zachowania rodzi-
ców), co wyraża się w sposobie egzekwowania nałożonych na dziecko
obowiązków i równocześnie w poziomie respektowania jego praw21.

3. Postawy rodzicielskie w ujęciu Marii Ziemskiej
Środowisko rodzinne to jeden z głównych czynników determinu-

jących rozwój dziecka, stanowiących całość osobistych warunków śro-
dowiskowych wiążących się bezpośrednio lub pośrednio z jego życiem.
Rodzina wpływa na rozwój umysłowy, społeczny, moralny dzieci, in-
ternalizację określonych wartości oraz norm postępowania, kształtuje
ich osobowość22.

Postawy rodzicielskiej to kluczowe pojęcie, pozwalające na zro-
zumienie interakcji zachodzących we wzajemnych relacjach pomiędzy
rodzicami a dziećmi. Bowiem sposoby postępowania przyjęte przez ro-
dziców mają na celu realizację określonych ideałów wychowawczych,

20 http://www.egaga.pl/3-podstawowe-style-wychowania-i-ich-wplyw-na-
dzieci/ (18.06.2019 r.)

21 E. Wysocka, B. Ostafińska-Molik, Zaburzenia przystosowania młodzieży a
style wychowania w rodzinie, [w:] Pedagogika Społeczna, Nr 4 (58), Warszawa
2005, s. 57-58.

22 J. Skibska, Postawy rodzicielskie jako determinant prawidłowego rozwoju spo-
łeczno-emocjonalnego dziecka w młodszym wieku szkolnym - komunikat z badań, [w:]
Społeczno-Ekonomiczne Uwarunkowania Rozwoju Rodziny, K. Szczepańska-
Woszcyna, M. Hronec, red., Wyd. Naukowe WSB, Dąbrowa Górnicza 2014, s.
355.

http://www.egaga.pl/3-podstawowe-style-wychowania-i-ich-wplyw-na-
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kształtowanie pożądanych zachowań lub przekazywanie informacji do-
tyczących tego, jakie wartości i normy są w życiu ważne23.

Maria Ziemska twierdzi, że postawa rodzicielska to: „nabyta
struktura poznawczo – uczuciowo – wolicjonalna ukierunkowująca za-
chowanie się rodziców wobec dziecka”24. Wobec tego śmiało można
wnioskować, że powyższy definiowany termin ma swoje podłoże w
psychologii społecznej i kieruje uwagę na rodzinne tło kształtowania się
osobowości dziecka25. Według M. Ziemskiej postawa rodzicielska ma
strukturę trójskładnikową, w skład której wchodzą trzy komponenty:26

• pierwszy, czyli element poznawczy, stanowi zasób wiedzy oraz
zbiór przekonań i poglądów dotyczących dziecka;

• drugi, czyli emocjonalny, wiąże się ze stosunkiem uczuciowym,
jego wskaźnikiem może być np. ton głosu, komunikatu;

• trzeci – behawioralny - obejmuje zachowania rodziców wobec
dzieci, sposób traktowania dziecka27.

Najbardziej znaczącym składnikiem postawy jest komponent
emocjonalny, ponieważ wyznacza on kierunek pozostałych dwóch ele-
mentów28. Postawy rodzicielskie, które można określić mianem “wła-
ściwych” zawierają w sobie coś, co M. Ziemska nazywa podejściem skie-
rowanym „ku dziecku”. Jest to podejście do dziecka bez przesadnej
koncentracji, ale i bez nadmiernego dystansu, czyli nawiązanie z nim
swobodnego kontaktu, ani napiętego, ani też zbyt luźnego29. Ziemska
przedstawia cztery główne przeciwstawne pary postaw:

1) akceptacja – odrzucenie,
2) współdziałanie – unikanie,
3) rozumna swoboda – nadmierne ochranianie,
4) uznanie praw – nadmierne wymaganie30.

23 D. Rusiak, Postawy rodzicielskie rodziców a kształtowanie się tożsamości osób w
okresie wczesnej dojrzałości, [w:] Młoda Psychologia, pod. red. E. Topolowska, E.
Skimina, S. Skrzek, Tom II, Wyd. Stowarzyszenia Filomatów, Warszawa 2014, s.
114-115.

24 M. Ziemska, Postawy rodzicielskie, Wydawnictwo „Wiedza Powszechna”,
Warszawa 1973, s. 33.

25 Tamże, s. 5.
26 D. Rusiak, dz. cyt., s. 115.
27 Tamże.
28 Tamże.
29 M. Ziemska, dz. cyt., s. 57.
30 Tamże, s. 54-65.
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Postawa akceptacji zawiera w sobie motyw skierowania ku dziec-
ku. Jest to niezmiernie ważne gdyż rodzice mający tą postawę nie od-
rzucają dziecka, ale akceptują je takim jakie jest. Nie oznacza to też, że
ich postawa jest bezkrytyczna, bowiem potrafią ganić dziecko kiedy robi
coś złego, ale również akceptują je mimo to. Dla rodziców bardzo ważne
jest dziecko, jego rozwój i nawet małe jego zwycięstwa są dla nich po-
wodem do radości31.

Kolejną postawą, z grupy pozytywnych jest współdziałanie. Po-
stawa ta w wieku wczesnodziecięcym wymaga dużo pracy od rodziców,
którzy uczą dziecko jak można osiągać coś razem przy współpracy z
innymi. Im dziecko starsze, tym inicjatywa powinna wychodzi bardziej
od niego samego32.

Rozumna swoboda jest to postawa charakteryzująca się ogromną
mobilnością rodzica do wieku dziecka , wynika to z tego, iż z jednej
strony rodzice chronią go przed niebezpieczeństwami, a z drugiej spra-
wianiem, aby wkraczał w otaczający go świat. Akceptacja i współpraca
niezmiernie to ułatwiają – ale swoboda i zwiększanie samodzielności
rozwija aktywność dziecka. Podobnie sytuacja jest z postawą pod na-
zwą: uznanie praw dziecka, bowiem jest również niezmiernie ważne w
procesie wychowania. Poszanowanie jego tajemnic, indywidualności –
szacunek dla tego co dziecko robi. Postawy pozytywne powinny wystę-
pować razem – zarówno akceptacja, współdziałanie, rozumna swoboda,
jak i uznanie praw wnoszą wiele dobrego w wychowanie dziecka33.

Z kolei odrzucenie to postawa będąca przeciwstawną do akcepta-
cji – jest najbardziej niewłaściwą postawą. Rodzice odrzucający dziecko
nie chcą mieć z nim do czynienia, nie lubią go. Często pojawia się agre-
sja, krytyka dziecka bez interesowania się co tak na prawdę to dziecko
robi. Próby kierowania dzieckiem są najczęściej pod postacią zastrasza-
nia, karania, żądania34.

Unikanie jest opozycyjną postawą do współdziałania. Rodziców
nie interesuje dziecko, jego problemy, zainteresowania, plany czy też
marzenia. Przebywanie z dzieckiem nie sprawia im przyjemności, wo-
bec tego starają się go unikać, bądź pozostawiając same sobie, lub orga-
nizować mu tak czas, aby nie mieć z nim kontaktu. Postawa ta charakte-

31 Tamże s. 57; por. M. Plopa, Psychologia rodziny, s. 269.
32 Tamże; s.58; por. M. Plopa, Psychologia rodziny, s. 269.
33 Tamże s.59, por. M. Plopa, Psychologia rodziny, s. 270
34 J. Pielakowa, Jak im pomóc, Warszawa 1985. s. 60; por. M. Ziemska, Postawy

rodzicielskie, s. 61.
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ryzuje się również brakiem stałości w wymaganiach od dziecka, lekce-
ważeniem zagrożeń oraz brakiem współpracy z dzieckiem35.

Nadmierne ochranianie jest to postawa, która bardzo często wyni-
ka z lękowego podejścia jednego, bądź obojga rodziców do otaczającego
świata. W ich przekonaniu każda sytuacja może być dla dziecka stresu-
jąca, niebezpieczna. Rodzice starają się chronić dziecko – ale w stopniu
przekraczającym zdroworozsądkowe bronienie dziecka przed tym co
rzeczywiście może być zagrożeniem. Opiekunowie twierdzą, że każda
sytuacja jest trudna dla dziecka, dlatego też w większości sprawach,
zadaniach, sytuacjach wyręczają swoich wychowanków. Występuje tu
także brak krytycyzmu oraz ograniczanie samodzielności dziecka, które
jest niejako wzorem doskonałości i ma zawsze rację. Zaś nadmierne
wymaganie charakteryzuje się tą postawą rodziców, którzy chcą od
dziecka więcej niż dziecko jest w stanie udźwignąć. Nie akceptują
dziecka takiego jakim jest – bowiem uważają zawsze, że czegoś brakuje,
zawsze mogłoby być lepiej. Samodzielność i aktywność są tu ograniczo-
ne przez ciągłe wytykanie błędów, niedociągnięć. Dziecko jest oceniane i
przymuszane do posłuszeństwa, a w razie problemów – wina zawsze
leży po stronie dziecka36.

Styl wychowania i postawa rodzicielska mają bardzo duży wpływ
na młodego człowieka. To, w jaki sposób jest traktowane dziecko, takie
będzie ono w przyszłości. Wobec tego najlepszym przykładem dla dzie-
ci są ich pierwsi opiekunowie – rodzice.

Streszczenie:
Niniejszy artykuł przedstawia zagadnienia dotyczące postaw ro-

dzicielskich oraz stylów wychowania w rodzinie i ich wpływów na
przyszłe życie młodego człowieka. Treści te poprzedzone zostały omó-
wieniem rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym. W artykule zapre-
zentowane są trzy główne style wychowawcze: autorytarny, liberalny i
demokratyczny. Natomiast część dysertacji dotycząca właściwych i nie-
właściwych postaw rodzicielskich została oparta w głównej mierze na
literaturze autorstwa Marii Ziemskiej.

Słowa klucz: style wychowania, postawy rodzicielskie, rozwój
dziecka

35 Tamże s.61; por. M. Ziemska, Postawy rodzicielskie, s. 61
36 Tamże s. 61; por M. Ziemska, Postawy rodzicielskie, s. 61-63.
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Summary:
Parenting styles and parental attitudes
This article presents issues concerning parental attitudes and pa-

renting styles in the family and their impact on the future life of a young
person. These contents were preceded by a discussion of the deve-
lopment of a child in pre-school age. The article presents three main
educational styles: authoritarian, liberal and democratic. In contrast, the
part of the dissertation on proper and inappropriate parental attitudes
was based mainly on literature by Maria Ziemska.

Key words: parenting styles, parental attitudes, child development
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Piotr Chmiel

Dobre relacje przedsiębiorstwa z jego interesariuszami
ojcem sukcesu

Wstęp
Obecnie można zaobserwować różnego rodzaju przekazy rekla-

mowe, które dochodzą do nas niemalże z każdej strony – w internecie,
telewizji, radiu, prasie itd. Przedsiębiorstwa są na tyle zdeterminowane,
aby zaistnieć, że decydują się na – zdawałoby się – mało przemyślane
formy reklamy. Ciężko bowiem odebrać pozytywnie reklamy typu
„pop-up” czy też w nadmiernej ilości reklamy e-mail, na które wcześniej
nie wyraziliśmy zgody. Wydaje się, że stosujące tego typu reklamy
przedsiębiorstwa nie przewidują reakcji na swoje działania, a mają one
wręcz odwrotny skutek od zakładanego. Zamiast zachęcić odbiorcę do
marki czy określonego produktu – potencjalny konsument od początku
ma negatywne skojarzenia z nimi związane, które są spowodowane na-
tarczywą próbą „przekonania” do danego towaru. Istnieje wiele sposo-
bów dotarcia do grup docelowych przedsiębiorstwa i pozyskanie klien-
tów, jednak dbałość o relacje z klientami już pozyskanymi, jak i z całą
grupą interesariuszy jest kluczowa dla osiągnięcia przez przedsiębior-
stwo sukcesu. W artykule zostaną przedstawione wybrane metody i
sposoby komunikowania się z klientami, które w przypadku prawidło-
wego ich stosowania mogą odegrać istotną rolę przy konstruowaniu i
utrzymywaniu dobrych relacji z interesariuszami.

1. Istota public relations
Zdefiniowanie „public relations” jest trudne, o czym świadczy po-

nad dwa tysiące oficjalnych prób zobrazowania w sposób kompleksowy
tego terminu1. Przedsiębiorstwo musi kierować swoje komunikaty do
szerokiego grona odbiorców – nie są to tylko konsumenci czy dostawcy,
ale każda „grupa opinii publicznej (public)”. Kotler i Keller piszą: „public
relations (PR) obejmuje zróżnicowane programy, których celem jest pro-
mowanie lub ochrona wizerunku firmy i poszczególnych jej produktów”2.
Inna definicja określa PR jako „instrument komunikacji marketingowej,

1 W. Budzyński, Public relations. Wizerunek. Reputacja. Tożsamość, wyd. Pol-
text, Warszawa 2018, s. 11.

2 P. Kotler, K.L. Keller, Marketing, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2012, s. 564.
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który zmierza do kreowania, utrwalania i rozszerzania społecznego za-
ufania i pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa.” Z kolei definicja
American Marketing Association wskazuje, że public relations to „forma
komunikacji kierownictwa przedsiębiorstwa, celem której jest oddziały-
wanie na odczucia, opinie lub przekonania klientów, zarówno obecnych,
jak i potencjalnych, akcjonariuszy, dostawców, pracowników i innych
grup docelowych, dotyczących organizacji, jej produktów lub usług”3.
Występują dwie podstawowe koncepcje PR4. Pierwsza z nich dotyczy PR
jako funkcji zarządzania, druga zaś traktuje, że PR to część promocji –
jako jedno z narzędzi marketingu5. W myśl pierwszej koncepcji wpisać
należy definicję Międzynarodowego Stowarzyszenia Public Relations,
które definiuje: „public relations jest funkcją zarządzania o ciągłym i pla-
nowym charakterze, dzięki której organizacja pozyskuje i podtrzymuje
zrozumienie, sympatię i poparcie tych, którymi jest zainteresowana obec-
nie lub może być zainteresowana w przyszłości. Bada ich opinię w orga-
nizacji, w celu maksymalnego dostosowania do nich swoich celów i swo-
jej działalności, a także aby osiągnąć poprzez planowe, szerokie rozpo-
wszechnianie informacji lepszą współpracę ze społeczeństwem oraz sku-
teczniej realizować swoje interesy”6. Budzyński wskazuje na trzy podsta-
wowe aspekty, które porusza RP, a są nimi: działanie, stan oraz profesja. I
tak, definicja Webster’s New International Dictionary obejmuje wszystkie
trzy elementy; wskazuje, iż public relations, to: „działalność przedsiębior-
stwa przemysłowego, związku, korporacji, grupy zawodowej, rządu czy
innej organizacji w dziedzinie budowy i utrzymania dobrych i produk-
tywnych stosunków z ich otoczeniem, która ma na celu przystosowanie
się organizacji do jej otoczenia; stan tej działalności lub stopień jej powo-
dzenia procesie uzyskiwania społecznego zrozumienia ekonomicznego i
społecznego przystosowania się organizacji do jej otoczenia, określany jest
jako dobre lub złe public relations; sztuka lub umiejętności zawodowe orga-
nizacji i prowadzenia tej działalności”7. Z kolei brytyjski Instytut Public
Relations definiuje PR jako „świadome, planowe i ciągłe wysiłki, mające
na celu ustanowienie i utrzymanie wzajemnego zrozumienia między or-
ganizacją a jej otoczeniem”8.

3 J. Altkorn, Podstawy marketingu, wyd. Instytut Marketingu, Kraków 2004, s. 308.
4 W. Budzyński, op. cit., s. 12.
5 Ibidem.
6 Ibidem.
7 Ibidem, s. 13.
8 L. Nolte, D. Wilcox, Fundamentals Of Public Relations: Professional Guidelines,

Concepts and Integrations, Elsevier, Amsterdam 2016, s. 25.
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Wielość definicji terminu „public relations” oznacza dużą trud-
ność jego zdefiniowania w sposób całkowicie kompleksowy. Zawiera on
bardzo wiele elementów, na które należy położyć nacisk. Jednak istnieją
elementy bezsporne, takie jak: planowość i ciągłość działań w oparciu o
wyniki z badań, przedstawianie organizacji w komunikatach przez nią
formułowanych w taki sposób, w jaki chciałaby być postrzegana przez
odbiorców i tak, aby dzięki temu umożliwiła lepszy z nimi kontakt oraz
w sposób pełniejszy, efektywniejszy realizację celów. Oczywiście, dzia-
łalność taka może być prowadzona przez organizacje, które nie mają
stricte zarobkowego charakteru9. Uznać można, że istotą działań public
relations jest zbudowanie trwałej, pozytywnej, ale i opartej na zaufaniu i
pewności relacji pomiędzy podmiotem konstruującym takie poczynania
i jego odbiorcą, tj. na przykład: pomiędzy przedsiębiorstwem a jego oto-
czeniem – zarówno konsumentami, jak i dostawcami, czy nawet pra-
cownikami. Dzięki zbudowaniu dobrej relacji z otoczeniem przedsię-
biorstwo może efektywniej realizować swoje zadania.

Przez bombardującą nas ilość przekazów reklamowych w telewi-
zji, internecie czy radiu kierowanych przez przedsiębiorstwa stajemy się
na nie mniej wrażliwi, a to z kolei sprawia, że specjaliści muszą zapro-
ponować „coś”, co zwróci naszą uwagę – coś, co będzie dla nas nowe,
nietypowe, niekonwencjonalne czy po prostu interesujące. Stąd użycie
public relations celem dotarcia, zachęcenia, zwrócenia uwagi odbiorców
wydaje się jak najbardziej uzasadnione, gdyż zbudowanie trwałej, war-
tościowej dla obydwu stron relacji, przynosi wymierne rezultaty. Przed-
siębiorstwo powinno m.in. koncentrować swoje działania na pozyskaniu
i utrzymaniu „stałych klientów”, bo to oni w długim okresie czasu sta-
nowią o sile danego przedsiębiorstwa – to oni gwarantują zyski na okre-
ślonym poziomie. Innym ważnym powodem stosowania public rela-
tions jest wyróżnienie się spośród innych produktów oferowanych na
rynku przez inne przedsiębiorstwa. Wraz z postępem technologicznym i
ogólnym do niego dostępem (z uwzględnieniem kosztów jego pozyska-
nia) możliwym staje się stworzenie produktu o określonej jakości, jed-
nak tu może pojawić się problem – bowiem, jak konsument ma wybrać
akurat „ten” konkretny produkt? Public relations pomaga w zbudowa-
niu marki, którą klienci będą chcieli wspierać czy nawet identyfikować
się z nią, ponieważ będzie się kojarzyła z określonymi wartościami.

Wskazuje się też, iż public relations to „kampania informacyjna,
która ma za zadanie wykreować przychylność otoczenia (…). Nie jest to

9 W. Budzyński, op. cit., s. 14.
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reklama, tylko umiejętność zainteresowania różnymi aspektami działal-
ności. PR posiada większą wiarygodność i siłę oddziaływania niż re-
klama, ponieważ opiera się na przekazywaniu prawdziwych informacji,
kiedy reklama subiektywnie podkreśla jedynie zalety produktu”10. Może
się ona odbywać na wiele sposobów. W dobie nieustannego rozwoju,
niezwykle łatwym jest dotarcie do swoich odbiorców przy użyciu Inter-
netu, bowiem większość z nas jest niemal cały czas do niego „podłączo-
na”. Inna technika rozpowszechnienia komunikatu kierowanego przez
organizacje występuje przy wykorzystaniu środków masowego przeka-
zu, czyli tzw. „publicity”11. Ma ono charakter nieodpłatnej informacji,
która dotyczy określonej informacji, news’a, czy nowej oferty która mo-
że zainteresować odbiorców12,13.

Istotne jest to, w jaki sposób przedsiębiorstwo przedstawia się w
różnego rodzaju komunikatach – czyli jaki przedstawia wizerunek, sta-
nowiący rezultat wszystkich wiadomości odnośnie organizacji w jej oto-
czeniu zarówno wewnętrznym, jak i zewnętrznym14. Michalski opisuje
public relations jako formę promocji, która polega na kreowaniu, pro-
mowaniu oraz podtrzymywaniu pozytywnego wizerunku przedsiębior-
stwa, a tym samym – opinii o uczciwości i jego dobrej woli15. Celem pu-
blic relations jest zaznajomienie grona odbiorców z informacjami, z któ-
rymi przedsiębiorstwo chce się podzielić, a dotyczyć one mogą na przy-
kład sukcesów czy organizowanych przedsięwzięć. Można także za-
uważyć, iż w tego typu komunikatach przedsiębiorstwa ukazują, że
organizują lub biorą udział w akcjach charytatywnych, zbiórkach itp., co
przedstawia je w jak najbardziej pozytywnym świetle16. Wynikiem tego
może być zachęcenie do marki konsumenta, który nie wiedział o jej ist-
nieniu lub zmiana nieprzychylnej jak dotąd opinii na jej temat.

Główna różnica pomiędzy reklamą a public relations polega na ich
odmiennym charakterze. Reklama (w zależności od jej rodzaju) ma ge-
neralnie wzbudzać u nabywców chęć nabycia produktu, natomiast pu-
blic relations polega na informowaniu otoczenia o sprawach bieżących,

10 B. Lunden, U. Svensson, Marketing dla małych i średnich przedsiębiorców,
Szczecin 2014, s. 88.

11 E. Michalski, Marketing. Podręcznik akademicki, PWN, Warszawa 2017, s. 419.
12 P. Majewski, Czas na e-biznes, Helion, Gliwice 2007, s. 17.
13 Por. Z. Knecht, Zarządzanie i planowanie marketingowe, C.H. Beck, Warsza-

wa 2005, s. 36.
14 W. Budzyński, op. cit., s. 19.
15 E. Michalski, op. cit., s. 419.
16 Ibidem, s. 420.
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co może wpływać na zwiększenie zaufania i lepsze relacje z konsumen-
tami, podczas gdy reklama na celu głównie wzrost sprzedaży danego
produktu. Ponadto, public relations ma charakter zobiektywizowany
oraz treści te są rozpowszechniane zwykle jednorazowo, natomiast re-
klama ma charakter przekazu wielorazowego17.

Można wymienić wiele form public relations, dzięki którym bę-
dzie mogło ono mogło spełniać swoje zadania. W zależności od grupy
docelowej – można wybrać jeden bądź więcej kanałów komunikacji.
Można do nich zaliczyć między innymi formę prasową, internetową,
telewizyjną, radiową, formę organizowania spotkań, czy chociażby
sponsoring18. Forma prasowa może się odbywać poprzez notatki praso-
we czy oświadczenia na przykład o ostatnich umowach lub organizo-
wanych wydarzeniach; forma internetowa polega na komunikowaniu
się poprzez stronę WWW, czy chociażby portale społecznościowe, które
obecnie są bardzo dobrym sposobem – zarówno na informowanie o róż-
nych kwestiach dotyczących przedsiębiorstwa, jak i pozwalają na efek-
tywną interakcję z odbiorcami; forma telewizyjna może dotyczyć na
przykład historii organizacji, której poznanie będzie mogło pozytywnie
wpłynąć na postrzeganie jej; forma radiowa może polegać na rozmowie
z przedstawicielem przedsiębiorstwa, który w sposób rzeczowy będzie
potrafił przedstawić bieżące sukcesy; organizowanie spotkań to także
dobry sposób na interakcję z odbiorcami – dzięki konferencjom czy
przyjęciom można zbudować lepsze, trwałe relacje; sponsoring jest
wdzięczną formą public relations, gdyż pozwala przypisać organizacji
wsparcie, pomoc różnego rodzaju inicjatywom, a co za tym idzie – po-
zwala umiejscowić przedsiębiorstwo w świadomości konsumentów jako
wspierające słuszne wydarzenia czy projekty19.

Public relations może być także pomocne w sytuacji niekorzystne-
go, nieprzychylnego wizerunku, które ma dana organizacja. Taki nie-
przychylny stosunek otoczenia może być spowodowany różnymi czyn-
nikami w zależności od przedmiotu działalności przedsiębiorstwa. I tak,
takimi powodami może być wyprodukowanie produktu, który jest nie-
bezpieczny dla zdrowia bądź składa się ze składników uzyskiwanych w
sposób kontrowersyjny, tj. na przykład wskutek testowania na zwierzę-
tach, czy przy nadmiernym eksploatowaniu środowiska naturalnego.
Skutkiem negatywnego wizerunku może być utrata klientów i problem

17 Ibidem.
18 W. Budzyński, op. cit., s. 52-53.
19 Ibidem.
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z pozyskaniem nowych, stąd też ważne jest, aby przedsiębiorstwo po-
dejmowało próby zmiany takiego wizerunku. Nastąpić to może poprzez
sformułowanie nowego planu, który będzie zapewniał bezpieczeństwo.
Ważnym jest też, aby przedsiębiorstwo możliwie najszybciej reagowało
na różnego rodzaju sytuacje; ważnym jest, aby informacja wypływała
bezpośrednio od przedsiębiorstwa, który nie chce zatuszować pewnych
faktów, a jest w stanie przyznać się do błędu i przedstawić sposoby jego
naprawienia. Taka informacja musi być rzetelna i przede wszystkim
prawdziwa, tak by nie doprowadzić do sytuacji, w której plotki czy
umyślnie generowane nieprawdziwych informacji rozpowszechnią się
ze szkodą dla organizacji.

2. Czynniki mające wpływ na dobre relacje z odbiorcami
Na wizerunek, postrzeganie firmy wpływ ma bardzo wiele czyn-

ników. Jak pisze Tomasz Dąbrowski „na reputację przedsiębiorstwa
będą wpływały takie elementy, jak innowacyjność produktu, jego zdol-
ność z oczekiwaniami klientów czy poziom usługi”20. Przedsiębiorstwo
musi dbać o relacje z odbiorcami – jest to proces ciągły, który nigdy nie
może zostać zbagatelizowany. Ważne jest, aby przedsiębiorstwa dostar-
czały istotne dla konsumentów wartości, których nie będą w stanie do-
świadczyć nigdzie indziej. Można przyjąć, że produkt o wysokiej jako-
ści, niezawodny, który spełnia oczekiwania konsumentów stanowi o
dobrych wrażeniach, skojarzeniach z marką, a to z kolei prowadzi do
większego zainteresowania i w konsekwencji do przywiązania się klien-
ta do marki – jego lojalności – czego wynikową mogą być dobre relacje z
przedsiębiorstwem. Bowiem jak piszą Kotler i Keller – „celem każdej
działalności gospodarczej jest dostarczenie klientowi wartości przy jed-
noczesnym osiągnięciu zysku. W hiperkonkurencyjnej gospodarce, w
której coraz lepiej poinformowani klienci mają coraz większy wybór
dóbr, można odnieść sukces biznesowy, regulując proces dostarczania
wartości, a także wybierając, dostarczając i komunikując lepszą war-
tość”21. Wraz z rozwijającą się technologią cyfrową, jak i postępującym
wzrostem wiedzy konsumentów na temat wytwarzania produktów czy
na temat przedsiębiorstw jako całości, mogą oni z łatwością zweryfiko-
wać prawdziwość twierdzeń przedsiębiorstw odnośnie oferowanych
przez nich produktów. Mają także dużą swobodę w poszukiwaniu naj-

20 T. Dąbrowski, Reputacja przedsiębiorstwa. Tworzenie kapitału zaufania, Wol-
ters Kluwer, Kraków 2010, s. 167.

21 P. Kotler, K.L. Keller, op. cit., s. 37.
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lepszej możliwej oferty, a wraz z pojawianiem się coraz większej ilości
przedsiębiorstw oferujących podobne jakościowo i cenowo produkty,
wybierać będą produkty, które dostarczają znacznie więcej niż same
wartości użytkowe – będą chcieli się z produktem czy marką utożsa-
miać, wspierać ją przez wzgląd na podejmowane, nawet pozaproduk-
cyjne, działania22.

Celem dostarczenia klientowi produktu, który on sam oczekuje,
przedsiębiorstwa starannie selekcjonują każdy kontakt, zetknięcie się
konsumenta z marką lub produktem. Takie zarządzanie relacjami z
klientem prowadzi do efektywnej jego obsługi przy użyciu indywidual-
nie gromadzonych informacji. Bardzo ułatwia to Internet, dzięki które-
mu z łatwością można gromadzić informacje o konsumentach, ale też
porozumiewać się z nimi – na przykład poprzez często pojawiające się
formularze, proponujące zadanie pytania, na które odpowiedź udzieli
ekspert, konsultant z danej dziedziny23.

Bardzo istotne jest dbanie o już pozyskanych klientów. Przyjmuje
się bowiem, że jeden zadowolony klient poleci daną markę czy produkt
jednej osobie, podczas gdy jeden niezadowolony klient zniechęci 10 po-
tencjalnych konsumentów. Ponadto, pozyskanie nowego klienta jest
pięć razy droższe niż zachowanie już wcześniej pozyskanego24. Kotler
natomiast twierdzi, że zadowolony klient średnio zachęci trzy osoby, a
niezadowolony – jedenaście25. Co więcej, zdobycie klienta przez zapro-
ponowanie mu rabatu na poziomie 35% daje tylko połowę długotermi-
nowej wartości klienta, która może być osiągnięta przy pozyskaniu bez
jakiejkolwiek zniżki26. Troska o klienta to „utrzymywanie i poprawianie
relacji z nim, co prowadzi do zwiększenia jego lojalności. Polega na
utrwalaniu pozytywnych uczuć wobec firmy za każdym razem, gdy
klient ma z nią styczność”27. Troska o klienta niekoniecznie musi wiązać
się z wygórowanymi kosztami. Troska o klienta to wzbudzenie w nim
poczucia ważności. Rezultatem troski może być na przykład wydanie
darmowych próbek, informowanie o nowych produktach, z którymi to
oni jako pierwsi będą mogli się zaznajomić i kupić, szczególna uwaga
dotycząca kompletowania zamówienia – dbałość o szczegóły, czy też

22 Ibidem, s.136-137.
23 Ibidem, s. 148-149.
24 B. Lunden, U. Svensson, op. cit., s. 48.
25 Ibidem.
26 P. Kotler, K.L. Keller, op. cit., s. 153.
27 B. Lunden, U. Svensson, op. cit., s. 49.
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otwarte podejście w przypadku reklamacji lub jakichkolwiek wad wyni-
kających z użytkowania produktu28. Wynikową troski o klienta może
być szereg korzyści wynikających dla przedsiębiorstwa, taki jak: zakup
większej ilości produktów przez danego konsumenta, pozyskanie no-
wych poprzez polecenia tych obecnych, czy też korzyści finansowe wy-
nikające z faktu, iż utrzymanie klienta jest wyraźnie mniej kosztowne
niż pozyskanie nowego. Nie należy jednak zapominać o innych intere-
sariuszach firmy. Podtrzymywać dobre relacje należy także z dostaw-
cami i pracownikami. Należy budować w nich poczucie lojalności, opie-
rać stosunki z nimi na rzetelności i prawdziwości, co będzie prowadziło
do długoterminowej współpracy, stanowiącej bardzo ważny element w
finalnym sukcesie przedsiębiorstwa29.

Każde działanie przedsiębiorstwa może być poddane ocenie ze
względu na różnego rodzaje normy postępowania. Bardzo ważne jest,
aby przedsiębiorstwo postępowało etycznie i przestrzegało zasad, nie
tylko tych unormowanych przepisami prawnymi, ale i tych zakorzenio-
nych w umysłach danej społeczności. Coraz popularniejszym jest, że
przedsiębiorstwa tworzą systemy, rozwiązania, które mają pozytywny
wpływ na środowisko, a więc tym samym nie wyrządzają szkody, a
wręcz pozytywnie na nie wpływają. I w związku z taką działalnością
powstała społeczna odpowiedzialność biznesu (corporate social respon-
sibility – CSR), którą definiuje się jako „odczuwane przez przedsiębior-
stwo moralne zobowiązania z tytułu konsekwencji, jakie ma jego dzia-
łalność dla społeczeństwa”30. Z kolei według Komisji Europejskiej – CSR
to koncepcja, „zgodnie z którą przedsiębiorstwa dobrowolnie uwzględ-
niają problematykę społeczną i ekologiczną w swojej działalności ko-
mercyjnej i stosunkach z interesariuszami”. Natomiast, zgodnie z Mię-
dzynarodową Normą ISO 26000 społeczna odpowiedzialność biznesu to
„odpowiedzialność organizacji za wpływ jej decyzji i działań na rzecz
społeczeństwa oraz środowiska naturalnego, poprzez zachowanie przej-
rzystych i etycznych zachowań, które przyczyniają się do zrównoważo-
nego rozwoju, w tym zdrowia i dobrobytu społecznego. Co więcej, po-
dejmowane działania uwzględniają oczekiwania interesariuszy, są
zgodne z obowiązującym prawem oraz spójne z międzynarodowymi
normami postępowania, a także są zintegrowane z działaniami organi-
zacji i praktykowane w relacjach z otoczeniem”.

28 Ibidem.
29 Ibidem.
30 W. Budzyński, op. cit., s. 55-58.
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Społeczna odpowiedzialność biznesu powinna być praktykowana
nieustannie i w sposób ciągły w dwóch wymiarach – wewnętrznym i
zewnętrznym. Wymiar wewnętrzny odnosi się między innymi do za-
rządzania zasobami ludzkimi (i dotyczyć może równouprawnienia,
godnego wynagrodzenia pracowników, oferowania możliwości rozwoju
itp.), wpływu przedsiębiorstwa na środowisko naturalne (czyli na przy-
kład: zmniejszenie zużycia wody czy energii) czy też bezpieczeństwa i
higieny pracy. Wymiar zewnętrzny odnosi się natomiast do korzystnego
wpływu na społeczność lokalną (na przykład: zatrudnianie mieszkań-
ców danej miejscowości czy podejmowanie różnego rodzaju inicjatyw
związanych z mieszkańcami), relacji z dostawcami oraz klientami (i jest
to między innymi zważanie na społeczne jak i środowiskowe kwestie,
dokonując transakcji handlowych, produkowanie bezpiecznych produk-
tów zarówno dla ludzi, zwierząt i środowiska naturalnego), jak i prze-
strzegania praw człowieka oraz troski o środowisko naturalne31.

Ze społeczną odpowiedzialnością biznesu wiąże się szereg korzy-
ści – zarówno dla przedsiębiorstwa, jak i dla otoczenia, czyli dla jego
interesariuszy. CSR wpływa na wizerunek przedsiębiorstwa, ale rów-
nież na jego kontakty z interesariuszami. Do takich korzyści zaliczyć
należy na przykład:

• lepsze relacje z dostawcami, inwestorami, którzy chętniej będą
współpracować z przedsiębiorstwem opartym na działalności społecz-
nie odpowiedzialnej,

• zwiększenie lojalności wśród klientów, którzy w coraz większej
ilości podejmują bardzo świadome decyzje zakupowe – nie jedynie w
oparciu o cenę i jakość, ale też uwzględniając wykorzystane materiały
przy produkcji czy proces wytworzenia towaru,

• budowanie pozytywnego wizerunku wśród pracowników
przedsiębiorstwa, którzy reprezentują je na zewnątrz i zazwyczaj są
wiarygodnym źródłem informacji o nim,

• poprawa postrzegania firmy – jej reputacji; dzięki pozytywnemu
wizerunkowi przedsiębiorstwo może pozyskać nowych klientów32.

31

https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja
&uact=8&ved=2ahUKEwi6mpDtiPviAhVEJ1AKHb3NAJcQFjAAegQIAhAC&url=
http%3A%2F%2Fcejsh.icm.edu.pl%2Fcejsh%2Felement%2Fbwmeta1.element.deskl
ight-bc0051e4-2a2f-4d97-acde-4daaaa3b7b35%2Fc%2FKorzysci_ze_stosowania_65-
76.pdf&usg=AOvVaw1WVgFqwGaokhq7UYG8_1Wi

32 Ibidem.

www.google.pl/url
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Są to jedynie niektóre z korzyści płynących z tego typu działań.
Najważniejsza jest jednak przejrzystość i wiarygodność takich inicjatyw,
a przede wszystkim dostarczanie wartości wszystkim interesariuszom,
by budować trwałe i owocne relacje.

Podsumowanie
Zbudowanie dobrych relacji z otoczeniem przedsiębiorstwa sta-

nowi podstawę jego funkcjonowania. Konsumenci są najważniejszym
elementem otoczenia przedsiębiorstwa, bowiem bez nich prowadzenie
działalności gospodarczej nie będzie w żaden sposób efektywne. Przed-
siębiorstwo na koncentrować swoje działania wokół zaspokojenia pra-
gnień konsumentów poprzez dostarczenie unikalnej wartości, doświad-
czenia, produktu. Nie należy jednak w żadnym wypadku zapominać o
pozostałych podmiotach, bowiem oni także stale uczestniczą w funkcjo-
nowaniu przedsiębiorstwa i to dzięki nim może ono realizować swoje
cele gospodarcze. W każdym przypadku organizacja musi uwzględniać
w swoich działaniach wszystkich interesariuszy. Efektywnym sposobem
budowania dobrych relacji z nimi jest ciągłe dbanie o ich potrzeby i za-
spokajanie ich, wspólne radzenie sobie z wynikłymi problemami, a tak-
że położenie nacisku na informowanie o bieżącej sytuacji przedsiębior-
stwa w oparciu o prawdziwość i rzetelność. Dzielenie się wieściami o
organizowaniu lub wspieraniu inicjatyw społecznych, sportowych czy
charytatywnych, dzięki którym przedsiębiorstwo będzie pozycjonowało
się w świadomości odbiorców w bardzo pozytywny sposób. Działania
public relations są także bardzo wartościowe w sytuacji niekorzystnego
wizerunku przedsiębiorstwa. Prawidłowo sformułowane informacje
udzielone na przykład na kontach przedsiębiorstwa na portalach spo-
łecznościowych pozwolą lepiej zrozumieć zaistniałą sytuację, gdyż treści
takie przekazane u źródła zniwelują pojawienie się plotek i niepraw-
dziwych informacji. CSR także pozwalają budować pozytywne skoja-
rzenia z przedsiębiorstwem dzięki dojrzałemu podejściu do prowadze-
nia działalności, bowiem za takie należy uznać działania społecznie od-
powiedzialne. Naturalnie, istnieje wiele innych metod nawiązywania i
podtrzymywania dobrych relacji z interesariuszami, jednak najistotniej-
szym jest jednak to, aby o nie dbać i nieustannie rozwijać.

Streszczenie:
Celem pracy jest przedstawienie istoty i wagi dobrych relacji

przedsiębiorstwa z jego interesariuszami. Przedstawiono istotę public
relations, jego formy i wybrane sposoby zastosowania. Następnie wy-
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mieniono czynniki, wpływające na rozwój dobrych relacji z interesariu-
szami. Opisano potrzebę troski o relacje z odbiorcami oraz istotę spo-
łecznej odpowiedzialności biznesu i wybranych sposobów jej wykorzy-
stania w praktyce.

Słowa kluczowe: public relations, społeczna odpowiedzialność
biznesu, interesariusze, biznes, działalność gospodarcza

Summary:
The aim of the work is to present the nature and importance of go-

od relations between the company and its stakeholders. The essence of
public relations, its form and chosen application methods are presented.
Then, factors were exchanged that influenced the development of good
relations with stakeholders. The need to care for relations with recipients
and the essence of corporate social responsibility and selected ways of
its use in practice have been described.

Keywords: public relations, corporate social responsibility, stake-
holders, business, business activity
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Natalia Habik-Tatarowska1

Kinezjologia edukacyjna jako forma wspomagania rozwoju dziecka

Wstęp
Kinezjologia edukacyjna pochodzi od greckich słów kinematos,

czyli ‘ruch’, i logos – ‘mowa’ – oraz od łacińskiego słowa educatio –
edukacja, wychowanie, wykształcenie. Swoim zakresem obejmuje wie-
dzę o ruchu i możliwościach stymulacji różnych funkcji psychicznych
przy wykorzystaniu naturalnych ruchów całego ciała. Polega ona na
systematycznym stosowaniu odpowiednich ćwiczeń, mających na celu
pobudzić różne obszary mózgu, polepszyć koncentrację i regulować
emocje1.

Kinezjologia edukacyjna obejmuje wiedzę o ruchu i możliwościach
stymulacji różnych funkcji psychicznych przy wykorzystaniu naturalnych
ruchów całego ciała. Jej celem jest wspomaganie rozwoju dziecka lub osoby
dorosłej, korygowanie dysfunkcji rozwojowych, wspomaganie procesów
uczenia się, a także poszukiwanie wiedzy o sobie samym i przeszkodach
uniemożliwiających rozwój i dążenie do wybranych celów. Ćwiczenia
prowadzonej według kinezjologii edukacyjnej odnoszą się do koordynacji
ruchowej całego ciała, koordynacji ruchowo-wzrokowej, koordynacji zmy-
słów słuchu, wzroku, czucia proprioceptywnego, równowagi, planowania
ruchu, poruszania się. Twórcą kinezjologii edukacyjnej jest dr Paul Denni-
son z uniwersytetu w Południowej Kalifornii, który jako mały chłopiec wy-
kazywał ponadprzeciętną inteligencję, ale nie mógł nauczyć się czytać.
Szkołę, studia pedagogiczne i studia psychologii eksperymentalnej ukoń-
czył dzięki pomocy i poświęceniu matki. Swoją metodę oparł na 20-letnich
badaniach klinicznych, podczas których koncentrował się głównie na przy-
czynach i leczeniu trudności w nauce. Na początku badał zależności mię-
dzy ruchem a rozwojem mowy oraz zdolności czytania i pisania u dzieci.
Podjął w tym celu współpracę z neurologami i kinezjologiami sportowymi i
prowadził 2 badania nad wpływem aktywności ruchowej na pobudzenie
procesów uczenia się. Zauważył, że dzieci, które we wczesnym dzieciń-
stwie na przykład z powodu choroby nie miały możliwości swobodnego

1 A. Grabowska, Kinezjologia edukacyjna w świetle najnowszej wiedzy o mózgu, [w:]
Kinezjologia edukacyjna. Nauka, pseudonauka czy manipulacja? Red. K. Korab, Instytut
Badań Edukacyjnych, Warszawa 2008.
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poruszania się, dotykania i gryzienia, później uczyły się mówić. Zwrócił też
uwagę, że dzieci, które rodziły się w wyniku cesarskiego cięcia czy te, które
omijają etap raczkowania i od razu zaczynają chodzić lub korzystają z cho-
dzików, częściej mają kłopoty w uczeniu się.

Pracując z dziećmi dyslektycznymi Dennison zauważył także, że
gdy nauka odbywa się w ruchu, przychodzi im ona znacznie łatwiej niż
w stanie spoczynku. Zaobserwował, które ruchy wywierają najlepszy
wpływ na dzieci i opierając się na tym stworzył kanon podstawowych
ćwiczeń, które nazwano Gimnastyką Mózgu. Kinezjologia edukacyjna
jest metodą wspomagającą naturalny rozwój człowieka bez względu na
wiek. Ruch fizyczny od wczesnego niemowlęctwa poprzez całe życie
odgrywa ważną rolę w tworzeniu sieci komórek nerwowych, które sta-
nowią fizjologiczną istotę uczenia się. Gimnastyka Mózgu integruje pra-
cę centralnego układu nerwowego, jak również wpływa na polepszenie
procesu uczenia się i uzyskanie równowagi emocjonalnej. Regularne
powtarzanie tych samych ćwiczeń przyczynia się do formowania i zwie-
lokrotniania nowych połączeń między komórkami nerwowymi, co w
efekcie zwiększa plastyczność mózgu2.

1. Główne założenia kinezjologii edukacyjnej
Do głównych założeń teoretycznych kinezjologii edukacyjnej należą:
1. Dwie półkule mózgu człowieka specjalizują się w określonych

funkcjach: lewa półkula zwana jest logiczną, a prawa – odruchową. Dla
prawidłowego funkcjonowania konieczna jest integracja działania obu pół-
kul. Zadaniem ćwiczeń z kinezjologii edukacyjnej jest spowodowanie po-
wstania połączeń pomiędzy dwiema półkulami mózgu, co w efekcie pro-
wadzi do całościowego, zintegrowanego myślenia. Im więcej połączeń, tym
szybszy przebieg procesów myślowych.

2. Ludzi można podzielić na takich, u których dominuje lewa lub
prawa półkula mózgowa. To, która półkula dominuje u człowieka, ma
wpływ na indywidualny styl poznawczy, charakteryzujący sposób, w jaki
odbiera on rzeczywistość i w niej działa. W warunkach stresu przepływ
bodźców w półkuli niedominującej zostaje zablokowany, co ma nieko-
rzystny wpływ na możliwości myślenia i działania człowieka. Dennisono-
wie podzielili ćwiczenia na następujące grupy:

2 C. Grzywniak, Kinezjologia edukacyjna – metoda wspomagania rozwoju i terapii
psychomotorycznej, Wyd. Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2006.
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a) ćwiczenia lateralne, zwiększające liczbę połączeń nerwowych
pomiędzy lewą i prawą półkulą, co sprzyja lepszej integracji myśli, ru-
chu i koordynacji całego ciała,

b) ćwiczenia rozciągające i wydłużające mięśnie, mające na celu
zminimalizować wpływ stresu i poprawić koncentrację uwagi,

c) ćwiczenia energetyzujące ciało, zapewniające odpowiednią
szybkość przesyłanych impulsów nerwowych między komórkami ner-
wowymi, regulujące odpowiedni rozkład energii w ciele i zwiększające
motywację do osiągnięcia celu,

d) ćwiczenia pogłębiające, powodujące wyciszenie i stabilizację
emocji3.

Gimnastyka mózgu stanowi część programu Kinezjologii Eduka-
cyjnej. Jest to zestaw ćwiczeń stymulujących określone ośrodki w mó-
zgu. Nie koncentruje się na ćwiczeniu sprawności ciała, zadaniem ćwi-
czeń jest usprawnienie naszego systemu ciało - intelekt. Ciało jest tu
swoistym pośrednikiem uczenia się. Neurolodzy udowodnili, że gdy
zaczynamy się poruszać pobudzają się nasze zmysły a komórki nerwo-
we formułują wypustki do innych neuronów tworząc tzw. „autostrady”.
Następuje komunikowanie się komórek nerwowych z innymi komór-
kami nerwowymi. Proces tworzenia się sieci komórek to uczenie się i
myślenie. W miarę aktywności tworzą się skomplikowane „wzory dróg
nerwowych” dające coraz większe możliwości intelektualne. Im więcej
obie półkule są aktywne / używane /tym więcej tworzy się połączeń i
szybsze jest przetwarzanie informacji. Zatem gimnastyki mózgu to
świadome wykorzystanie mięśni by wzbogacić odpowiednie partie mó-
zgu o nowe połączenia nerwowe. Po wytworzeniu nowych połączeń -
myśl przebiega szybciej i ze znacznie mniejszym wysiłkiem4.

2. Półkulowość specjalizacji rozwoju
Mózg to organ o skomplikowanej budowie i olbrzymiej sieci połą-

czeń nerwowych, przez którą w ułamkach sekund przebiegają tysiące im-
pulsów elektrochemicznych. Do jego prawidłowej pracy potrzebne jest
harmonijne funkcjonowanie obydwu jego części: prawej i lewej półkuli.
Jeśli myślimy i czujemy całym mózgiem, żyjemy w sposób zrównoważony.
Półkule mózgowe są na pozór jednakowe a jednak bardzo różne (Tab.1).
Głównym założeniem kinezjologii edukacyjnej jest obecność ruchów na-

3 S. Konturek, Fizjologia człowieka, t. IV, Wyd. UJ, Kraków 1998.
4 C. Hannaford, Zmyślne ruchy, które doskonalą umysł. Podstawy Kinezjologii

Edukacyjnej, Oficyna Wydawnicza MEDYK, Warszawa 1995.
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przemiennych, które aktywizują połączenia nerwowe pomiędzy różnymi
strukturami lewej i prawej półkuli mózgu, a tym samym pobudzają rozwój
ciała modzelowatego, dzięki któremu części mózgu lepiej ze sobą współ-
pracują. Ruch pobudza i aktywizuje wiele czynności umysłowy.Do opty-
malnego funkcjonowania człowieka niezbędna jest niezakłócona praca obu
półkul oraz zapewniony nieustanny przepływ bodźców miedzy nimi. Syn-
chronizację obu półkul zapewniają właśnie ćwiczenia Gimnastyki Mózgu -
Paula Dennisona.

Tabela 1. Różnice funkcjonalne specjalizacji półkul
PÓŁKULA LEWA PÓŁKULA PRAWA
Logiczna Twórcza, intuicyjna
Analizuje Syntetyzuje
Zwraca uwagę na różnice Zwraca uwagę na podobieństwa
Reaguje na ustne instrukcje i wyja-
śnienia

Reaguje na instrukcje symboliczne, na
demonstrowanie i ilustrowanie

W czytaniu odpowiada za rozpozna-
wanie liter, wyrazów, zdań

W czytaniu odpowiada za rozumienie,
rytm , płynność

W myśleniu i zapamiętywaniu posłu-
guje się głównie słowami

W myśleniu i zapamiętywaniu posłu-
guje się głównie wyobrażeniami

W muzyce odpowiada za rozpozna-
wanie nut

W muzyce odpowiada za rytm, płyn-
ność, obraz, emocje

Preferuje logiczne rozwiązywanie
problemów

Preferuje intuicyjne rozwiązywanie
problemów

Pamięta nazwiska Pamięta twarze
Rzadko używa metafor i analogii Preferuje pytania otwarte

Osoba, która potrafi użyć obu półkul jednocześnie nazywana jest
osobą zintegrowaną w wymiarze lateralności. Lateralizacja to „asyme-
tryczność funkcji ciała ludzkiego, przewaga czynności jednej połowy ciała
nad drugą; u większości ludzi występuje większa sprawność prawej strony
ciała, zwłaszcza ręki (praworęczność) czy nogi lub oka”. Prawa półkula
mózgu kontroluje lewą stronę ciała oraz funkcjonowanie lewego oka, ucha,
zaś lewa półkula kontroluje prawą stronę ciała i odpowiada za pracę pra-
wego oka oraz ucha. Człowiek zintegrowany literalnie potrafi za pomocą
dwóch półkul przetwarzać wiadomości równocześnie. Gdy jedna półkula
mózgu jest zaangażowana w kontrolę, druga półkula albo współpracuje i
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koordynuje ruchy razem z koordynującą półkulą albo ‘wyłącza się” i blo-
kuje integrację5.

3. Charakterystyka ćwiczeń z kinezjologii edukacyjnej
Dennisonowie przywiązywali dużą wagę do wszystkich etapów

równoważenia, jednak najwięcej pisali na temat ćwiczeń korekcyjnych,
czyli ćwiczeń ruchowych angażujących całe ciało i układ nerwowy rów-
nocześnie. Podzielono ćwiczenia korekcyjne na cztery grupy, które mają
za zadanie pobudzać i integrować różne struktury mózgu, a tym samym
aktywizować stare połączenia neuronalne i tworzyć nowe. Pierwsza
grupa to ćwiczenia lateralne, które mają za zadanie zwiększyć ilość po-
łączeń nerwowych pomiędzy lewą i prawą półkulą mózgową, a tym
samym wzmocnić ciało modzelowate, czyli spoidło wielkie, które łączy
te dwie części mózgu. Sprzyja to lepszej integracji myśli, ruchu i koor-
dynacji. Ciało modzelowate pełni ważną rolę, tj. polega ona na umożli-
wieniu obu półkulom współuczestnictwa w procesie uczenia się i zapa-
miętywania. Funkcję tę pełni ono w dwojaki sposób: przekazuje infor-
mację w tym samym czasie, w którym zachodzi proces uczenia się lub
dostarcza ją na żądanie w okresie późniejszym. Ponadto utrzymuje w
stanie napięcia komórki nerwowe, do których doprowadza impulsy6.

Ćwiczenia lateralne w efekcie ułatwiają proces głoskowania, czyta-
nia i pisania. Lepsza staje się również koordynacja całego ciała, a więc
dziecko jest sprawniejsze podczas wykonywania różnych czynności, np.
lepiej gra w piłkę. Obserwuje się pozytywny wpływ na proces lateraliza-
cji. Druga grupa to ćwiczenia rozciągające i wydłużające mięśnie, które
mają na celu zminimalizowanie wpływ stresu, a tym samym poprawienie
koncentrację uwagi. P. i G. Dennisonowie, tworząc te ćwiczenia, wzięli
pod uwagę konsekwencje stale działającego stresu. Badania naukowe
mówią, że w USA od trzydziestu lat człowiek jest narażony na ciągłe sy-
tuacje stresowe, które powodują zakłócenia w procesach fizjologicznych.
Dochodzi do powstania wielu chorób, głównie pochodzenia psychosoma-
tycznego. Ćwiczenia z tej grupy rozciągają mięśnie ciała, a zwłaszcza mię-
śnie łydek i dolnej części kręgosłupa. W ten sposób wysyłają sygnały do
mózgu o tym, że człowiek znajduje się w bezpiecznym, spokojnym stanie

5 D. Dennison, G. Dennison, Integracja mózgu, wpływ integracji mózgu na osobowość
i funkcjonowanie człowieka, Międzynarodowy Instytut Neurokinezjologii Rozwoju
Ruchowego i Integracji Odruchów, Warszawa 2004.

6 A. Wróbel,Neuron i sieci neuronowe, [w:] Mózg a zachowanie, Red. T. Górska,
A. Grabowska, J. Zagrodzka, PWN, Warszawa 1997.
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i jest gotowy do pracy poznawczej. Oznacza to, że informacja z pnia mó-
zgu (sfer przeżycia) może swobodnie przechodzić do przednich części
odpowiedzialnych za myślenie abstrakcyjne, przyczynowo-skutkowe,
koncentrację na szczególe; oczy mogą wtedy skoncentrować się w linii
środkowej, co umożliwia np. czytanie i liczenie. Dziecko ćwicząc, odpręża
się i rozluźnia. Ćwiczenia te pomagają więc w uczeniu się, lepszym za-
pamiętywaniu, skoncentrowaniu, myśleniu abstrakcyjnym. Są wskazane
dla dzieci z trudnościami w uczeniu się, stale napiętych, przeżywających
stres, o słabej koncentracji.

Ćwiczenia rozciągające i wydłużające zalicza się do grupy okre-
ślanej mianem „wymiaru koncentracji lub skupienia”. Następna grupa
to ćwiczenia energetyzujące ciało, czyli zapewniające odpowiednią
szybkość impulsów nerwowych przesyłanych między komórkami ner-
wowymi. Optymalne funkcjonowanie nerwów i mięśni zależy od wła-
ściwego potencjału błony komórkowej (polaryzacji). W utrzymaniu od-
powiedniej polaryzacji pomaga dostarczona organizmowi woda. Woda
w organizmie sprawia, że cząsteczki soli (np. NaCl) rozpadają się na
jony (Na+), (C1-), które mają zdolność przewodzenia impulsu nerwo-
wego. Komórka nerwowa dzięki zachodzącemu na błonie komórkowej
procesowi molekularnemu jest dodatnio naładowana na zewnątrz, a
ujemnie w środku. Ma więc swój potencjał, który wynosi w spoczynku -
70 mV w środku komórki i +70 mV na zewnątrz. Im potencjał jest więk-
szy, na przykład -80 mV/+80 mV, tym większa polaryzacja i tym bar-
dziej organizm jest stabilny emocjonalnie. Inne ćwiczenia z tej grupy
regulują odpowiedni rozkład energii w ciele, a tym samym powodują
wyciszenie lub zwiększenie motywacji do osiągnięcia celu. Dennisono-
wie wyróżnili też ćwiczenia pogłębiające. Są one ważne i pełnią wiele
funkcji, np. wyciszają emocje. Emocjami w centralnym układzie nerwo-
wym kieruje układ limbiczny. Obejmuje on wiele struktur oraz różne
drogi nerwowe. Niewątpliwie jest to okolica, w której schodzą się różne
obwody związane z innymi funkcjami mózgu. Ta część łączy się z ukła-
dem siatkowatym, który bierze udział we wzbudzaniu kory mózgowej i
mechanizmie czuwania i snu.

Dennisonowie podkreślali ogromy wpływ ruchu fizycznego na
uczenie się. Odkryli oni dwa podstawowe mechanizmy ruchu. Pierwszy
typ to mechanizm integracji myśli i ruchu. Polega on na wykonywaniu
ćwiczeń naprzemiennych, a więc ruchów przekraczających środkową
linię ciała powstałą z podziału na lewą i prawą stronę ciała i mózgu. Te
ruchy występują naturalnie i można je spotkać podczas czytania, kiedy
oczy przekraczają linię środkową, a także przy pisaniu, rysowaniu, wy-
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konywaniu różnych czynności. One aktywizują działanie półkul mó-
zgowych i dlatego dziesiątki razy zwiększają prędkość przenoszenia
informacji z jednych struktur do innych. Ruchy te pomagają w integracji
myśli, uczeniu i przyswajaniu informacji. Drugi typ to mechanizm roz-
łączania myśli i ruchu. Uzyskuje się go za pomocą ruchów jednostron-
nych, czyli takich, które nie przekraczają linii środkowej. Są to ćwiczenia
równoczesnego podnoszenia w górę kończyny górnej i dolnej po tej sa-
mej stronie lub inne ćwiczenia, ale zawsze angażujące tylko jedną stronę
ciała. Kiedy stosuje się takie ćwiczenia, aktywizuje się większą pracę
określonej półkuli mózgu, a więc pobudza się procesy przetwarzania
informacji. Pomaga to przy pierwszej obróbce przetwarzanego materia-
łu, jego dokładnej analizie i przy wzbudzaniu świadomości przed doko-
naniem wglądu. Dorośli w tej fazie aktywności myślowej intuicyjnie
zatrzymują się, żeby pomyśleć, wręcz „zastygają” w bezruchu.

Obydwa mechanizmy ruchu wzajemnie się uzupełniają i należy je
wykorzystywać w procesie nauki. W przyswajaniu trudniejszej partii
materiału występuje najpierw mechanizm rozłączania w celu lepszej
jego obróbki, a następnie mechanizm integracji w celu łączenia przetwa-
rzanej informacji z innymi informacjami7.

4. Podłoże badawcze kinezjologii edukacyjnej
W 1987 roku powstała Fundacja Kinezjologii Edukacyjnej i od tego

czasu na całym świecie prowadzone są badania nad wpływem tych ćwi-
czeń na funkcjonowanie dziecka czy osoby dorosłej. Metoda ta, może
bowiem być stosowana wobec dzieci i dorosłych. Polega ona na syste-
matycznym stosowaniu odpowiednich ćwiczeń, które mają na celu po-
budzić różne obszary mózgu, polepszyć koncentrację czy regulować
emocje, odnoszą się do koordynacji ruchowej całego ciała, koordynacji
ruchowo-wzrokowej, koordynacji zmysłów słuchu, wzroku, czucia pro-
prioceptywnego, równowagi, planowania ruchu i poruszania się w
przestrzeni, umiejętności przewidywania i myślenia. Ćwiczenia te inte-
grują pracę centralnego układu nerwowego, a także wpływają na polep-
szenie procesu uczenia się i zwiększenia równowagi emocjonalnej8.

7 A. Wróbel, W poszukiwaniu integracyjnych mechanizmów działania mózgu, [w:]
Mózg a zachowanie, Red. T. Górska, A. Grabowska, J. Zagrodzka, PWN, War-
szawa 1997.

8 L. Sadowska, Rozwój dziecka. Podstawy anatomiczne i patofizjologiczne, [w:]
Neurokinezjologiczna diagnostyka i terapia dzieci z zaburzeniami rozwoju psychoru-
chowego, Wyd. Akademii Wychowania Fizycznego, Wrocław 2001.
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Zdaniem wielu naukowców, uczenie się i myślenie to w rzeczywi-
stości proces tworzenia sieci komórek nerwowych. Uczenie się przyjmu-
je w mózgu i w ciele formę komunikacji między neuronami za pomocą
przekazu neurotransmiterów. W wyniku uczenia się następuje zmiana
w sile połączeń synaptycznych między zespołami neuronów zaangażo-
wanych w tworzenie śladu pamięciowego przez zwiększenie liczby sy-
naps oraz zwiększenie sprawności działania już istniejących. Przez za-
angażowanie w pracy większej liczby struktur mózgu można wpływać
na zwiększenie jego plastyczności. Zmiany plastyczne to trwałe prze-
kształcenia funkcjonalne w komórkach nerwowych w wyniku działania
określonych bodźców. Podłożem plastyczności są morfologiczne zmiany
synaptyczne. W procesie uczenia następuje wzmocnienie i reorganizacja
połączeń pomiędzy konkretnymi neuronami i w konsekwencji powstaje
zmiana plastyczna — ślad (engram) pamięci9.

Ruch fizyczny, zwłaszcza w postaci ruchów skoordynowanych,
pobudza wytwarzanie neurotrofin produkowanych przez ciało komórki
nerwowej. Wyróżniamy neurotrofiny A i B pobudzające wzrost zakoń-
czeń nerwowych w postaci dendrytów i neurytów. Za pomocą tych za-
kończeń komórka nerwowa kontaktuje się z inną komórką. W miarę
pobudzania komórek nerwowych do pracy wzmacnia się to nowe połą-
czenie międzyneuronowe i tym samym tworzy się nowa droga nerwo-
wa. Przechodzenie śladu nietrwałego pamięci w ślad trwały wyjaśnia
rozwojem połączeń synaptycznych w komórkach nerwowych. Ślad
trwały w pamięci powstaje dzięki wielokrotnemu pobudzaniu komórki,
co prowadzi do tworzenia trwałych zmian w jej strukturze. Im większe
zmiany zachodzą w synapsach, tym szybciej dochodzi do powstania
zespołu neuronalnego, a więc trwałego śladu pamięciowego10.

Zdaniem G. i P. Dennisonów przyroda stworzyła w człowieku
nieskończone możliwości intelektualnego i fizycznego rozwoju. Rozwój
fizyczny i rozwój intelektualny są ze sobą połączone. Widać to zwłasz-
cza w dzieciństwie, kiedy dziecko wszystkiego dotyka, ogląda, jest cie-
kawe wszystkiego, co je otacza. Rozwój dziecka powinien iść drogą na-
turalną, opierając się na mechanizmie integracji myśli i ruchu. Obecnie
oświata narusza tę harmonię, żądając od dziecka już w wieku 5-7 lat

9 M. Kossut, Plastyczność rozwojowa, [w:] Mechanizmy plastyczności mózgu,
Red. M. Kossut, PWN, Warszawa 1994.

10 A. Kędzia A, Budowa i funkcja układu nerwowego, [w:] Neurokinezjologiczna
diagnostyka i terapia dzieci z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego, Red. L. Sa-
dowska, Wyd. AWF, Wrocław 2001.
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nadmiernej pracy intelektualnej, skoncentrowanej na myśleniu, słucha-
niu przy minimalnym wykorzystaniu ruchu. Wymaga przy tym wyso-
kiej samokontroli, co niejednokrotnie budzi lęk i strach przed niepowo-
dzeniami, a także budzi niechęć do uczenia się. Strach i niechęć hamują
rozwój twórczości, spontaniczności, a także myślenia - stanowią stres
dla organizmu. Najbardziej pożądany poziom tej integracji Dennisono-
wie określają jako łatwość przechodzenia z tzw. „biegu wysokiego” na
„bieg niski” i odwrotnie. „Bieg wysoki” charakteryzuje się tym, że daną
czynność wykonuje się sprawnie, łatwo. Są to np. czynności nawykowe,
automatyczne. Na „biegu wysokim” jest się również wtedy, kiedy ktoś
czuje się dobrze, bezpiecznie, radośnie. Natomiast „bieg niski” jest wte-
dy, gdy wykonanie danej czynności sprawia trudność, gdy ktoś ma po-
czucie zagrożenia, gdy uczy się nowej czynności. Zdaniem autorów
dziecko czy osoba dorosła powinna mieć łatwość przechodzenia z jed-
nego „biegu” na drugi, gdyż wtedy umysł jest zintegrowany. To, czy
dziecko jest na „niskim biegu”, można sprawdzić za pomocą „zauważa-
nia”, czyli rozmowy, w której dziecko zastanawia się, czy coś jest łatwe
czy trudne. Program każdej sesji określany jest jako przeprowadzanie
równoważenia. Dennisonowie definiują równoważenie jako sekwencję
ćwiczeń wspierających naturalny proces uczenia się. Równoważenie
ukierunkowane jest na konkretny cel, który dziecko chce osiągnąć. Sesja
ruchowa prowadzona metodą Dennisonów rozpoczyna się od wycisze-
nia. Ten pierwszy etap zajęć ma na celu skoncentrowanie dziecka na
obecnej sytuacji i uspokojenie. Stosuje się wówczas ćwiczenia, takie jak:
masaż punktów aktywizujących myślenie, ćwiczenia naprzemienne,
pozycja Cooka, towarzyszy tym ćwiczeniom picie wody.

Drugi etap zajęć to ustalenie celu równoważenia. Dziecko samo
decyduje, w czym chciałoby być lepsze i w czym mogłoby się poprawić,
np. szybciej jeździć na rowerze, ładniej pisać, płynniej czytać itd. Osoba
prowadząca ustala z dzieckiem cel i zapisuje go na kartce. Następnie
przechodzi się do etapu trzeciego, w którym dziecko odgrywa dramę
dobraną do zapisanego celu. Po odegraniu dramy, czyli przedstawieniu
swojego celu, stosuje się ćwiczenia korekcyjne, które należy odpowied-
nio dobrać. Ćwiczenia te wchodzą w skład etapu czwartego. W piątym
etapie następuje zakończenie, podziękowanie i ponowne zilustrowanie
celu za pomocą ruchu. Prowadzący i dziecko omawiają, czy ruchy ciała
potrzebne do odegrania scenki (dramy) tym razem wykonane były lepiej
i łatwiej niż przed ćwiczeniami korekcyjnymi. Jeżeli osoba prowadząca
widzi potrzebę pracy domowej, to prosi, aby dziecko powtarzało te sa-
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me ćwiczenia w domu. Zazwyczaj zaleca się je przy dużych trudno-
ściach występujących podczas zajęć. Program równoważenia realizowa-
ny jest podczas zajęć zawsze w tych samych11.

5. Wykorzystanie praktyczne kinezjologii edukacyjnej
Metoda Dennisona stosowana jest przede wszystkim w zajęciach

terapeutycznych z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
takimi, jak upośledzenie umysłowe, autyzm, zespół Downa czy epilep-
sja, ale również z uczniami posiadającymi deficyty uwagi, zaburzenia
zachowania (lęk, agresja), zaburzenia psychiczne i emocjonalne. Ćwi-
czenia Dennisona wspierają dzieci z dziecięcym porażeniem mózgo-
wym, z zaburzeniami okołoporodowymi i wcześniakami. Dzięki ćwi-
czeniom z zakresu kinezjologii edukacyjnej możliwe jest przezwycięże-
nie trudności związanych z dysleksją, dysgrafią oraz dysortografią, czyli
specyficzne trudności w nauce pisania i czytania. Proste ćwiczenia moż-
liwe do przeprowadzenia w każdych warunkach można stosować, jako
elementy wyciszające między zajęciami lub koncentrujące przed wysił-
kiem, zajęcia wyciszające po trudnych zadaniach, usprawniające przed
zadaniami związanymi z czytaniem, pisaniem oraz zapamiętywaniem.
Ważne jest, że ta aktywizująca metoda wspiera naturalny rozwój czło-
wieka za pomocą przystępnych ćwiczeń fizycznych, które integrują pra-
ce ciała i umysłu, a przy tym nie ma ograniczeń wiekowych, czyli każdy
człowiek może wykorzystać ćwiczenia Dennisona, by wspomóc pracę
mózgu. Zajęcia kinezjologiczne mogą odbywać się w sesjach indywidu-
alnych, jak również w pracy grupowej. Aby osiągnąć zamierzony cel,
należy regularnie stosować ćwiczenia przez dłuższy odcinku czasu, naj-
lepiej minimum 4 tygodnie.

Streszczenie:
Kinezjologia edukacyjna to uczenie metodami aktywizującymi

włączającymi naturalne mechanizmy integracji umysłu i ciała poprzez
specjalnie zorganizowane ruchy. Skierowana jest do wszystkich osób
zainteresowanych rozwojem potencjału fizycznego i umysłowego nieza-
leżnie od wieku i zawodu. Kinezjologia edukacyjna staje się coraz bar-
dziej popularna w terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyj-
nymi, w tym specyficznymi trudnościami w nauce czytania. Metodę
stosuje się również w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością. Celem

11 A. Wolska, Mózgowa organizacja czynności psychicznych, Oficyna Wydawni-
cza Impuls, Kraków 2000.
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artykułu jest przedstawienie kinezjologii edukacyjnej jako formy wspo-
magania rozwoju dziecka.

Słowa kluczowe: kinezjologia edukacyjna, dzieci, mózg, lateralizacja

Summary:
Educational kinesiology as a form for the development of the child
Educationalkinesiologyis the teaching of activatingmethodsi-

nvolving the naturalmechanisms of mind and body integration-
throughspeciallyorganizedmovements. It isaddressed to allpersonsinte-
rested in developing physical and mentalpotential, regardless of age and
profession. Educationalkinesiologyisbecomingmore and more popular
in the treatment of children with specialeducationalneeds, includingspe-
cificdifficulties in learning to read. The methodisalsoused in working
with children with disabilities. The aim of the articleis to presenteduca-
tionalkinesiology as a form of child development support.

Keywords: educationalkinesiology, children, brain, laterality
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Łukasz Wróblewski

Eksplorowanie dzieciństwa. Poznanie i wstręt w Copyright
Michała Witkowskiego

Wstęp
W oczach krytyków Copyright1 zasłynął przede wszystkim jako

opowieść o dzieciństwie i dorastaniu, swoiste Bildungsroman odsłaniają-
ce tajemnice formowania się wrażliwości głównego bohatera i zarazem
uchylające drzwi do rzeczywistości stanu wojennego i Polski okresu
przemian. „Ta proza pokazuje świat zgrzebnego dzieciństwa blokowego
lat 80”, oświadczał w swojej recenzji Karol Maliszewski, podkreślając, że
„najbardziej prawdziwe, soczyste i pełne nostalgicznej poezji fragmenty
w tej książce wiążą się z dzieciństwem (…)”2. W podobnym duchu wy-
powiadał się Błażej Warkocki ujmując „debiut” Witkowskiego jako „do-
brze skomponowaną opowieść o inicjacji w życie”3.

Zdaniem autora Homo niewiadomo, „główny bohater z opowiada-
nia na opowiadanie dorasta i dojrzewa, oswajając coraz to nowe frag-
menty rzeczywistości. W magmie schematów, form, stereotypów ciągle
walczy – ironicznie, lecz konsekwentnie o prawa autorskie do własnego
życia, o możliwość snucia prywatnej narracji”4. Zmaganie się z własnym
dzieciństwem połączone z szukaniem języka do wyrażenia swojego „ja”
niewątpliwie wyznacza rytm narracji Copyright. Rytm ten jednakowoż
jest nieustannie zakłócany przez piętrzące się w poszczególnych opo-
wieściach przedmioty wstrętu. Jak wierzę, przyjrzenie się im z bliska
pozwala zobaczyć, w jaki sposób autor Margot dokonuje postfaktycznej
operacjonalizacji odrazy, prezentując ją nie tylko jako inherentny skład-
nik doświadczenia dzieciństwa i życia w ogóle, lecz również jako waru-
nek konieczny samorealizacji.

Copyright to nie jedynie opowieść o bezgrzesznych latach, lecz
również zapis ich interpretacji. Innymi słowy, narrator i bohater zbioru
usiłuje ubrać w słowa to, co niegdyś jawiło mu się zarazem jako obce,

1 M. Witkowski, Copyright, Kraków 2001. Numery cytowanych stron w tekście.
2 K. Maliszewski, Copyright, Witkowski, Michał,

http://wyborcza.pl/1,75517,181017.html.
3 B. Warkocki, Balonówka z coca-colą, „Pro Arte” 2001, nr 14-15, s. 23.
4 Tamże.

http://wyborcza.pl/1
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tajemnicze i pociągające. Eksplorowanie dzieciństwa jest wymówką do
odkrywania siebie tu i teraz. Mówiącego interesują czy wręcz intrygują
memoryczne ślady pochodzące z czasów jego młodości. Na owe ślady
składają się przede wszystkim zdarzenia, których mężczyzna nie rozu-
miał i nie potrafił nazwać jako dziecko. Wymykające się werbalizacji
sytuacje tkwią w pamięci mówiącego przede wszystkim z pobudek
afektywnych – Copyright jest w istocie opowieścią o przeżywaniu, której
towarzyszy rekonstrukcja pamięci emotywnej5 podmiotu. Rozkoszne
godziny spędzane z bliskimi w Baobabie, wypełnione ekscytacją pod-
glądanie macho w toalecie, zaprawiona niechęcią konfrontacja z byłym
kryminalistą w pociągu to tylko niektóre ze zdarzeń odtwarzanych
przez bohatera zbioru. Tym, co je łączy jest wstręt. Ten okazuje się afek-
tem pokrzepiającym pamięć oraz miarą transgresji. Zanurzając się w
zaprawionych odrazą historiach bohater opowieści Witkowskiego zy-
skuje świadomość siebie, odkrywając prawdę o memoryczno-
afektywnych uwarunkowaniach własnej psychiki.

Triada wstręt-prawda-poznanie niewątpliwie organizuje narrację
Copyright oraz teoretyczną refleksję nad wstrętem w ogóle. Wskazuje na
to Menninghaus, gdy w summie koncepcji Nietzschego, Bataille’a i Kri-
stevej zauważa, że „właśnie jako coś skandalicznego, niedającego się
asymilować, absolutnie heterogenicznego, jako transgresja zakazów cy-
wilizacyjnych (…) wstrętność awansuje na osieroconą pozycję niezależ-
nej «realności» i quasi-metafizycznej prawdy. Prawda jest wstrętnością,
wstrętność jest prawdą”6. Przyglądając się poszczególnym reprezenta-
cjom odrazy w opowiadaniach Witkowskiego chciałbym pokazać, w jaki
sposób i w jakich sytuacjach wstrętność i wstręt stają się rękojmią afek-
tywnego poznania, którego sednem jest „emotywne oświecenie” połą-
czone z gorzką refleksją nad własnym życiem.

1. Uroki dzieciństwa: wstręt, obcość, ciekawość
Już pierwsze z opowiadań zatytułowane Baobab naprowadza czy-

telnika na taedyjno-afektywny wymiar prozatorskich prób autora Mar-
got. Jego nieożywionym bohaterem jest Baobab – drzewo kryjówka, bę-
dące zarazem miejscem ucieczki od szarej rzeczywistości, przestrzenią
zabawy, jak i ośrodkiem odrazy. Tu wszak dokonuje się transgresywne

5 O pamięci emocji zob. m. in. A. Margalit, Emocje przypomniane, [w:]Historie
afektywne i polityki pamięci, red. E. Wichrowska, A. Szczepan-Wojnarska, R. Sen-
dyka, R. Nycz, Warszawa 2015, s. 65-94.

6 W. Menninghaus, Wstręt: teoria i historia, przeł. G. Sowinski, Kraków 2009.
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zepsucie młodych. Ci okazują się pozbawieni hamulców przed obcowa-
niem z tym, co zakazane przez dorosłych: „nie baliśmy się szeptać w
jego wnętrzu najpoufniejszych tajemnic, spiskować, opowiadać o pod-
patrzonych erotycznych zwyczajach rodziców. Pokazywaliśmy sobie to i
tamto (…). Wśród śmiechów i okrzyków zdumienia, westchnienia i po-
jękiwań dokonywały się w Baobabie zdziwione inicjacje, podpisywano
pakty, a nawet wyroki śmierci” (5). Transgresja, jaką ilustruje postępo-
wanie małoletnich wiąże się z obcowaniem z tym, co kryminalizowane
przez kulturalnych ludzi. Do swoich czynów nastolatkowie podchodzą
z beztroską, nie bacząc na konsekwencje własnego postępowania. Świat
jawi im się w swojej prostocie – nie ma w nim miejsca na abstrakcję, ry-
gory moralne czy przymus odrzucania wstrętności – jak przekonuje
Sigmund Freud7, a później Georges Bataille8 czy Philippe Ariès9 dzieci są
z nią za pan brat. Nie oznacza to jednak, że wstręt jest całkowicie nie-
obecny w ich życiu. W pierwszych opowiadaniach z tomu Copyright jawi
się w swej zalążkowej postaci jako matryca obcości wpędzająca nielet-
nich w obłęd kategoryzacji rzeczywistości podług afektywnych reguł:
„«siedzieliśmy tam, kiedy» spadł ulewny deszcz i zaraz potem zajechała
brzydka Nyska, z której wysiadła gruba dziewczyna, co odtąd miała być
niemym przedmiotem naszych prześladowań” (6).

Relacja młodych ze światem konstruuje się na drodze jego negacji –
a więc na drodze wstrętu10. Wstręt rozumiany jako opór przeciwko temu,
co obce i pasja negacji zarazem staje się uniwersalną matrycą tekstów
Witkowskiego. Wśród bohaterów jego prozy zawsze pojawiają się ci, któ-
rzy nie pasują do „ja”. Odszczepieńcy rzadko kiedy są jednak marginali-
zowani czy wykluczani przez prozaika. Ten wrzuca ich w przestrzeń in-
between, pozwalając im na zahibernowane przez wstręt półtrwanie. Jeśli
przyjrzymy się poszczególnym postaciom Copyright, okaże się, że ich
sylwetki sprowadzają się do instynktownych poruszeń, brutalnych ge-
stów, niewyraźnej prezentacji bądź samej obecności. Kryminalista, de-
wiant, Murzyn-gwałciciel – to bohaterowie wyzwalający w narratorze
żądzę ciekawości i zarazem nieznani, sprowadzeni do odstręczających
cech. Nie lepiej prezentuje się w zbiorze sam ojciec mówiącego, będący
enigmatyczną postacią, z którą chłopak nie znajduje porozumienia.

7 S. Freud, Wstęp do psychoanalizy, przeł. P. Dybel, Warszawa 1984.
8 G. Bataille, Erotyzm, przeł. M. Ochab, Gdańsk 1999.
9 P. Ariès, Historia dzieciństwa:dziecko i rodzina w czasach ancien regime'u, przeł.

M. Ochab, Warszawa 2010.
10 Zob. W. Menninghaus, dz. cyt.
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W tym miejscu warto zapytać, na ile Copyright jest, jak chce tego
chociażby Wojciech Rusinek czy sam Witkowski, prozą „«powrotu do
rzeczywistości»”11. Ta wydaje się być w nim dość skąpo odmalowana.
Jak sądzę, pozostaje zależna od afektywnej pragmatyki mówiącego i to
jej zawdzięcza swoją obecność. Ambicją bohatera zbioru jest wszak wy-
tłumaczenie, kim jest teraz przez odwołania się do tego, co czuł kiedyś i
co osadziło się w jego pamięci. Innymi słowy, mówiący usiłuje translite-
rować władające nim afekty na język, bądź co bądź, wrogiej mu rzeczy-
wistości. Narrator traktuje ją jako instrument, za pomocą którego może
mówić czy też nabrać tchu przed rewizją nurtujących go przeżyć – jest
wszak „facetem z tornistrem doświadczeń” (18) przeczesującym wstręt-
ne szlaki konstytuujące „ja”.

Warunkująca wstręt matryca obcości ulega w kolejnych opowia-
daniach ze zbioru przemianowaniu na matrycę ciekawości dającej iluzję
spełnienia. Dzieciństwo jawi się mówiącemu jako alibi dla pragnienia
afektywnej wolności. Opisywana przez Witkowskiego małoletność oka-
zuje się wyzbyta z rygorów czucia według określonych schematów – nie
bez powodów zwykło się ją określać mianem „szczenięcych lat”. Za ty-
mi latami tęskni mówiący w Copyright – za nimi wszak kryją się trans-
gresywne afekty, pozwalające doświadczyć pełni istnienia. Przedmio-
tem tęsknoty przybierającego szaty dziecka bohatera jest w istocie „cał-
kowity brak lęku, czy obrzydzenia, marzenia o zmianie jakiejkolwiek…”
(8). Jak możliwe jest połączenie bezczucia i zmiany zarazem? W przy-
padku bohaterazbioru realizuje się ono dwufazowo. Najpierw mówiący
uznaje to, co wstrętne za to, co zakazane, następnie zaś afirmuje to, co
zakazane jako własne. Etykietując w swoim umyśle coś jako zabronione
doświadcza zarazem intensywnych emocji, pełniących funkcje mediato-
ra zmiany i „oswajacza” wstrętności. Innymi słowy, bohater zyskuje
świadomość własnego uwikłania w afekty i w związku z tym, zamiast je
po prostu stłumić czy odrzucić, usiłuje je wyzyskać do ukonstytuowania
własnego „ja”.

Donaldówka to najważniejsze z opowiadań w tomie, uchwytujące
przemianę postaci, która w kolejnych tekstach (Szyba, Playboy, Kurs,
Black Cat, Copyright) będzie przemawiać głosem świadomego siebie
mężczyzny – sporadycznie tylko sięgającego po dziecięcą retorykę, by
zwodzić czytelnika na manowce. Dzieciństwo tak w Baobabie, jak i w

11 W. Rusinek, W poszukiwaniu utraconej rzeczywistości. Jeszcze raz o prozie tak
zwanych „roczników siedemdziesiątych”, [w:] Literatura polska 1989-2009. Przewod-
nik, red. P. Marecki, Kraków 2010, s. 117.
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Donaldówce jest wyłącznie maską służącą ukazywaniu afektywnych na-
pięć symptomatycznych tak dla odrazy, jak i formowaniu się ludzkiej
psyche. Pozwala zachować mówiącemu uprzywilejowaną rolę człowie-
ka wolnego od wstrętnych przymiotów i trwać tym samym w paradok-
salnej pozycji krzyżujących się tożsamości. Jej osobliwość polega na tym,
że bohater nie może spełnić się w żadnej z podejmowanych przez siebie
ról społecznych, ponieważ każda z nich kontestowana jest przez wstręt
właśnie. Jako taki jest bytem wiecznie wyłaniającym się, który choć nie
umie usytuować się w tożsamości (może jedynie przebierać w maskach
dziecka, młodzieńca, ciekawskiego, niewinnego, dorosłego), to jednak
zyskuje wiedzę o relatywności ludzkiego „ja”. Wstręt, jaki ogarnia boha-
tera nie jest więc afektem momentalnym i ustępliwym. To raczej bodzie-
caktywujący w nim nie znające końca zainteresowanie odstręczającymi
aspektami „ja”. Afekt ten można zdefiniować jako zadanie poznawcze z
jednej strony wzywające podmiot do wciąż ponawianych gestów auto-
przemiany, a z drugiej obligujące do eksplorowania ciemnej natury
człowieka i jego afektów.

2. Transgresyjne doświadczenia bohatera
Kolejne opowiadania z tomu ilustrują kolejne stadia transgresji,

którym towarzyszy przekraczanie granic wstrętu. Ich bohater, zakosz-
towawszy kontaktu z tym, co zakazane, celowo obsadza się w roli jed-
nostki atakowanej przez obrzydliwych ludzi i sytuacje. Proces ten naj-
dobitniej ilustruje opowiadanie Szyba, pojawiające się w zbiorze zaraz
po Donaldówce. Otwiera go opis odstręczających warunków panujących
w pociągu, którym podróżuje główny bohater. Narrator w następujący
sposób wypowiada się o atmosferze w wagonie: „Burdel. Za oknami
przylepiona czarna tapeta przebita na wylot księżycem, jakby dźgnąć
szablą w płótno. Kołysze miarowo, więc rzygi brną z trudem po podło-
dze, to wte, to wewte” (23). Odpychające realia kolei, wbrew pozorom,
nie stanowią wstępu do opisu repulsywnej reakcji samego bohatera.
Ten, jako niegdysiejszy bywalec odstręczających miejsc, niewiele sobie
robi z panującego wokół niego brudu. Zamiast go krytykować, stara się
uzasadnić sytuację, w jakiej się znalazł. Niesprzyjające okoliczności (du-
chota, tłok) kwituje słowami: „czemu się dziwić” czy „normalka”.

To, co wstrętne zamiast odpychać bohatera, budzi w nim potrzebę
wejścia w dialog z szemranym światem. Dowodzi tego empatyczna
struktura Szyby. Opowiadanie jest w istocie zapisem myśli odmieńców
napotkanych przez protagonistę. Narrator przywołuje tok rozumowania
mężczyzny wracającego z przepustki i uskarżającego się na brak przy-
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jemności w życiu, a następnie zrównuje z nim samego siebie. Jak stwier-
dza, „a ja? Niby wiele więcej od niego potrafię z tego życia wycisnąć.
Mniej więcej to samo, troszkę podrobionej metafizyki (taki metafizyczny
samogon)” (23). Bohater zdaje więc sobie sprawę, że obezwładniająca go
w dzieciństwie opozycja ja-inni ma w znacznej mierze iluzoryczny i
przejściowy charakter. Choć „metafizyczny samogon” ścina go z nóg, to
nie wytrzymuje próby rzeczywistości obrastającej bezustannie we
wstrętne elementy oblepiające „ja”. Bohater idzie pod prąd wstrętności
włączając ją w strukturę własnego „ja” i języka w ogóle. Rozpoczynające
opowiadanie słowa są wszak niczym innym jak gestem poetyzacji odra-
zy. Opis wymiocin zostaje w nich wszak zestawiony z obrazem tapety
przebitej niczym płótno dźgnięte szablą.

W celu neutralizacji wstrętności narrator korzysta z lirycznych
środków wyrazów. Mało tego, zdaje sprawę ze spotkań z odstręczającymi
indywiduami. Czyniąc to, testuje granice swojej „transgresywności”,
sprawdzając, ile wstrętności może w siebie „wchłonąć”.Wyrazistą artyku-
lację obrzydliwości zapewnia odpowiednia stylizacja postaci. Bohater
Szyby to w istocie ktoś nieokreślony i niejednoznaczny, jawiący się czytel-
nikowi przede wszystkim jako mało doświadczony pasażer w życiowej
podróży ku dorosłości. Wyróżnia go quasi-zdziwienie rzeczywistością – w
istocie świat zna doskonale, o czym przekonuje fakt, że bez trudu rekon-
struuje świadomość kryminalnego półświatka. Protagonista celowo obsa-
dza się w roli nieopierzonego młokosa, który z niechęcią i zaskoczeniem
odnosi się do wstrętnych aspektów życia napotkanych przez niego osób.

W tym kontekście jako zrozumiała jawi się postawa bohatera wo-
bec kolejnego rozmówcy. Jest nim pijany mężczyzna, który siedział w
więzieniu za morderstwo. Narrator opisuje go słowami: „blady, a wła-
ściwie żółty, w białej koszuli, spocony jak szczur, chory” (26). Chociaż
mówiący przypisuje kryminaliście zwierzęce cechy, to nie odczuwa
względem niego odrazy – wręcz przeciwnie - mężczyzna symuluje po-
trzebę poznania obcego pasażera i zaznajomienia się z jego więzienny-
mi/życiowymi doświadczeniami. Zdaniem Jarosława Płuciennika, „sy-
mulacja oznacza mentalną próbę postawienia się na miejscu drugiego
człowieka. Najkrócej można ją zdefiniować także jako pogląd, że nasze
rozumienie innych nie jest osiągane przez automatyczne zastosowanie
jakiejś «teorii», budowanej ad hoc (…), ale poprzez przeżycie sytuacji
innych, «w ich skórze», albo z ich punktu widzenia i przez to samo zro-
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zumienie przedmiotu przeżycia i myśli innych”12. Przemożne pragnie-
nie wniknięcia w świat myśli drugiego sprawia, że bohater dowarto-
ściowuje czasowość, próbując nadać sens temu, co minione. Przeszłe
doświadczenie więźnia mężczyzna najpierw chce przekuć na teraźniej-
szość, a następnie uczynić je przedmiotem zainteresowania. Mało tego,
bohater chce niejako ofiarować innemu, to co własne, dając mu dostęp
do obcego dla niego świata: „wypytać o wszystko, opowiedzieć – gdzie
teraz wojna, a gdzie pokój, jakie filmy zajebiste wyszły (…)”(27) – to nie
dające mu spokoju pragnienie.

Chęć wniknięcia w losy więźnia zaburzają przebłyski niepokoju –
te nie są symptomem afektywnego uwikłania, lecz przejawem autosy-
mulacji rozumianej jako potraktowanie siebie w kategoriach innego.
Innymi słowy, prąc ku odkryciu współpasażera pociągu, bohater doko-
nuje wiwisekcji własnego „ja”. Ta owocuje metarefleksją postaci, która
weryfikuje swoją empatyczną postawę stwierdzając: „powinienem się
uczyć nie dopisywać historii do ludzi, wierzyć w informacje pewne,
omijać wszystko, co się nabudowuje” (27). Ów samokrytycyzm okazuje
się jedynie chwilowym głosem (nie)rozsądku. Mówiący zdaje sobie
wszak sprawę z miałkość prawdy będącej czymś nieosiągalnym i pozo-
rowanym. Świadomość ułudy trwałości podkreśla sam wstręt opierający
się raczej na wyobrażeniowym komponencie niż istniejących w rzeczy-
wistości odstręczających cechach13.

Prawda niewątpliwie zadomawia się w samej odrazie demaskują-
cej ludzką niegotowość na spotkanie z tym, co inne i zarazem stanowią-
cej pierwszy krok do jej przekroczenia. To dokonuje się na drodze zda-
nia sobie sprawy z przypadkowości ludzkiego istnienia, które przyoble-
ka się w rozmaite, efemeryczne formy i nie daje się uchwycić w sidłach
schematu. Prawda sprowadza się więc do uznania migotliwości i nie-
określoności jednostkowego doświadczenia wydanego tyleż na pastwę
afektów i kognitywnych zapośredniczeń, co na widmo nieustającego
ryzyka. Jak tłumaczy to Anthony Giddens, „uznanie ryzyka jako takie-
go, co w jakimś stopniu wymuszają na nas abstrakcyjne systemy nowo-
czesności, oznacza przyjęcie do wiadomości i akceptację tego, że nasze
działania w żadnej mierze nie układają się w określony z góry przebieg i

12 J. Płuciennik, Literackie identyfikacje i oddźwięki. Poetyka a empatia, Kraków
2004, s. 35.

13 Zob. S. Ahmed, Performatywność obrzydzenia, „Teksty Drugie” 2014, nr 1.
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zawsze pozostają otwarte na przygodne zdarzenia”14. Postawa podmio-
tu mówiącego w Copyright wyrasta z uznania przygodności wcieleń
ludzkiego „ja” i zarazem z chęci afirmacji wielorakiej i wielobarwnej
odmienności.

Organizująca opowiadanie metafora szyby doskonale uwydatnia
stan podmiotu dotkniętego wstrętem i wyrzuconego poza obręb tego, co
znamionuje twarde fundamenty istnienia. Obrazuje również relację bo-
hatera ze światem oraz sposób, w jaki mówiący się z nim porozumiewa.
Szyba z jednej strony chroni podmiot przed rzeczywistością, broniąc mu
dostępu do tego, co widzi i zapewniając potencjalnie bezpieczną pozycję
obserwatora, z drugiej jednak naraża go na pośredni kontakt z tym, co
może jawić się jako nieprzyjemne czy odstręczające. Jej krucha struktura
(w opowiadaniu mowa między innymi o przebitej szybie) implikuje
możliwość przeniknięcia w świat postaci tego, co pozornie znajduje się
poza jego zasięgiem. Należy tu wyjaśnić, że zetknięcie z tym, co wstręt-
ne, podobnie jak spoglądanie na coś przez szybę, wiąże się z ryzykiem
„niechcianej bliskości”15.

W opowiadaniach Witkowskiego szyba funkcjonuje również jako
metafora epistemologiczna, obnażająca znikomość możliwości poznaw-
czych człowieka. W Szybie niczym w refrenie padają słowa „szyba jest
pusta” (24) – w opowiadaniu Black Cat mowa z kolei o szybie wykośla-
wiającej wizerunek kota: „jego czarne cielsko wyolbrzymiała i zniekształ-
cała rozmazana szyba” (71). Patrzenie przez szybę wyraża ciągnące się od
najmłodszych lat utrapienie mówiącego. Jest nim nie tylko niemożność
poznania otaczającej rzeczywistości, lecz również niemożność wyjaśnie-
nia własnego afektu popychającego bohatera do działania. Powtarzana
wielokrotnie fraza „szyba jest pusta” oddaje percepcyjne zmrożenie pod-
miotu niknącego w magmie bodźców i wrażeń. Ponadto opisuje strategię
jego działania, sprowadzającą się do niestrudzonego konstruowania iluzji
okazującej się przeznaczeniem ludzkich aktywności. Pusta szyba stawia
pod znakiem zapytania kondycję ontyczną bohatera, który nie potrafi
dostrzec w szkle nawet śladów własnego odbicia. W relacji do wstrętu
szyba stanowi miarą neutralności – stwarza barierę pozwalającą okiełznać
destruktywne przeżycia i umożliwia refleksywizację jednostkowych afek-
tów, chroniąc przez ich nieokiełznaną eksplozją16. Jako taka sprzyja przy-

14 A. Giddens, Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej
nowoczesności, tłum. A. Szulżycka, Warszawa 2012, s. 47.

15 S. Ahmed, dz. cyt., s. 173.
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jęciu postawy zewnętrznego obserwatora, który skupia się na badaniu
otoczenia, zatracając przy tym samego siebie.

3. Na rozdrożach języka: tożsamościowa pustka i melancholia
Copyright stanowi próbę ramowania migotliwości ludzkiego do-

świadczenia. To opowieść o niemożności zaistnienia w roli społecznej, o
próbie radzenia sobie z tożsamościową pustką, którą bohater usiłuje
leczyć za pomocą odrazy. Ta z jednej strony wyostrza w dojrzewającym
mężczyźnie świadomość ugrzęźnięcia w niebycie, „bywają takie mo-
menty, że staję się jakby przeźroczysty. Nie mam żadnych gustów ani
poglądów, mogę zaakceptować pierwszy z brzegu” (37),a z drugiej ro-
dzi w nim pragnienie identyfikacji z odmiennością.Uznanie transgre-
sywnego wymiaru odrazy, każącej przekraczać podmiotowi kiełznające
jego „ja” limitacje owocuje projektem tożsamości empatycznej i reak-
tywnej, ziszczającej się w przywdziewaniu ról otaczającej ją ludzi. Dzia-
łanie tej tożsamości wnikliwie ilustruje opowiadanie Playboy opisujące
spotkanie z innym, które niczym w Rewii okazuje się spotkaniem z sa-
mym sobą.

Na pozór tekst ten mówi o randce głównego bohatera z playboy-
em. Szybko jednak okazuje się, że nie mamy tu do czynienia z miłosnym
spotkaniem tylko rendez vous z podstarzałym, acz bogatym i wykształ-
conym mężczyzną o imieniu Adam. Jego celem nie jest bynajmniej za-
cieśnianie więzi z kompanem, lecz płciowa transformacja głównego bo-
hatera. Playboy w bezpardonowy sposób zachęca towarzysza do zmia-
ny wizerunku, rozpoznając tym samym jego ukryte pragnienie bycia
feminą „Trzeba by cię na babę przerobić, pięęękna będzie z ciebie la-
ska…” (33). Mało tego, mężczyzna zapewnia środki do owej przemiany,
wskazując osobę, od której będzie można było pożyczyć stroje niezbęd-
ne do metamorfozy. W toku rozwoju narracji postać Adama schodzi na
drugi plan. Inny (Adam) będący obiektem pragnienia postaci, okazuje
się pożądanym wcieleniem „ja” głównego bohatera, który w jednym z
fragmentów opowiadania wyznaje: „więc jestem playboyem, muszę
załatwić kasę, a potem zamieszkać sobie w tym całym Amberze” (35).

Rozluźnieniu relacji z Adamem – swoistemu przeistaczaniu się
postaci towarzyszy rozmnożenie wstrętnych obiektów. Bohater wpro-
wadza się do pensjonatu będącego „ruiną z czasów komuny”, w której
„woda pachnie szczyną i taki też ma kolor, bo w nocy playboyom nie
zawsze chce się schodzić do kibla” (36). Odstręczające warunki panujące
w wątpliwej reputacji hotelu odzwierciedlają styl życia tych, których
mówiący reprezentuje, a więc uwodzicieli. Wstrętność staje się nie tylko
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składową „ja” playboyów, ale i symptomem polskości jako takiej –
„dworzec jak zwykle w Polsce jest poza czasem. Zawsze melancholijny i
obskurny wychodek przestrzeni” (36). Odgrywa również kluczową rolę
w konstruowaniu szpetno-pięknej narracji. Playboy sprowadza się w
istocie do zestawienia ze sobą naprzemiennie tego, co uchodzi za atrak-
cyjne i pociągające (randka z nieznajomym, uczestnictwo w ekskluzyw-
nej imprezie) z tym, co wzmaga repulsję (odstręczające warunki w hote-
lu, obrzydliwy dworzec).

Kontrastowanie pozornie tylko sprzecznych kategorii estetycz-
nych pozwala demaskować pożądany przez bohaterów blichtr. Ponadto
wydobywa paradoks piękna. To w oderwaniu od wstrętności traci rację
bytu, stając się wyłącznie estetyczną iluzją czy zaprzeczeniem samego
siebie. Menninghaus ujmuje to tak: „piękno, podobnie jak nadmiar «sło-
dyczy», musi wręcz z samej zasady i samo w sobie liczyć się z możliwo-
ścią, że samo w sobie przeobrazi się we wstrętność – jeśli jego «czystość»
nie będzie kontaminować i uzupełniać coś, co nie jest (wyłącznie) pięk-
ne17. Operowanie skrajnymi estetykami pozwala bohaterowi rozmonto-
wywać dualne kategorie myślenia o świecie. Co więcej, umożliwia mu
obnażanie swego rodzaju „nieważkości” takich pojęć jak prawda, pięk-
no, wstręt, tożsamość czy poznanie. W opowiadaniu Kurs okazują się
one być wyłącznie kategoriami zaaranżowanymi w umyśle podmiotu na
potrzebę chwili i przez tę chwilę wytwarzanymi.

Tytułowy kurs odnosi się do szkolenia z języka angielskiego prze-
prowadzonego przez firmę oferującą naukę w małych grupach, w dobrze
wyposażonej sali, z native speakerem i z możliwością uzyskania odpo-
wiedniego certyfikatu. Główny bohater opowiadania nie zapisuje się jed-
nak na szkolenie z powodu możliwość rozwijania kompetencji języko-
wych, lecz ze względu na unoszący się w sali lekcyjnej zapach gumy do
żucia. Ten przypomina mu smak dzieciństwa. Sensualno-reminiscencyjna
pobudka mówiącego wskazuje, że treścią opowiadania nie będzie by-
najmniej edukacyjna wartość kursu. Uczestnictwo w zajęciach bohater
traktuje jako sposobność do dekonspirowania sztuczności nauki oraz ku-
glarskiej natury języka. Obiektem krytyki narratora staje się w pierwszej
kolejności nauczycielka określana przez niego mianem „«Standard Ver-
sion»”. Kobieta budzi w nim zarówno niechęć, jak i zainteresowanie. Z
jednej strony razi go jej nienaturalność – lektorka sprawia wrażenie istoty,
która nie myśli, a jedynie odtwarza to, co odnajduje w scenariuszu zajęć –
„baba na wszystko ma odpowiedź, widocznie do każdego z przedmiotów

17 W. Menninghaus, dz. cyt., s. 14.
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na obrazku ma w konspekcie gotowe uzasadnienie” (8), z drugiej jednak
pociąga mówiącego swoją hybrydyczną i rozmytą tożsamością, kontami-
nującą w sobie szereg przymiotów odmienności.

O ile we wcześniejszych opowiadaniach bohater z empatią odnosił
się do inności, o tyle w Kursie dokonuje swoistego uwielokrotnienia
współodczuwania uenigmatyczniając go i rozpisując na wiele głosów.
Mężczyzna interesuje się tak wykładowczynią, jak i uczniem, który jest
zaintrygowany nauczycielką. Identyfikacja z jedną z tych osób siłą rze-
czy naprowadza go na utożsamienie z drugą. Lekcja angielskiego prze-
kształca się w efekcie w śledzenie ruchów, odczuć, myśli oraz gestów
ucznia i nauczycielki. Nabywanie języka staje się tym samym alibi dla
współodczuwania z innymi. Odmienność jest bowiem zarazem wyróż-
nikiem przebierających w rozmaitych maskach lektorki (ta przybiera
między innymi pozę chłopaka, artystki etc.), jak i podkochującej się w
niej ucznia, który razi czytelnika swoim niejednokrotnie wstrętnym i
prostackim zachowaniem. Wskazuje na nie chociażby reakcja chłopaka
na wieść o tym, że wykładowczyni wysłałaby w kosmos nasionka ro-
ślin18: „ale tu on gumą strzelił balona, beknął i mówi, że wtedy, to już po
klęsce ekologicznej nic się nie przyjmie, pustynia, pani, i smród, ścieki,
widziałem taki film, Delikatessen, ohyda” (62).

Fascynacja nauczycielką współgra ze zohydzaniem jej wyobrażeń i
sposobu myślenia. Wstrętność staje się w ten sposób markerem odmien-
ności, ale i sposobem rozbudzania czyjejś uwagi – narzędziem wywoły-
wania empatii. Zachowując się w odstręczający czy łamiący savoir-vivre
sposób bohaterowie usiłują zaburzyć tok lekcji, ale i stać się obiektem za-
interesowania. Ich próby spełzają jednak na niczym, ponieważ lektorka
zawsze znajduje wyjście z niezręcznej dla niej sytuacji, a narrator opowie-
ści nie opowiada się po żadnej ze stron – pożądający uczeń waży na rów-
ni z intrygującą go nauczycielką. Rozgrywająca się na poziomie niezwer-
balizowanym trójkątna relacja nie znaczy sama w sobie, lecz w kontekście
kluczowego problemu opowiadania, a więc kwestii nabywania języka.
Ten zamiast odsłaniać rzeczywistość staje się formą jej tuszowania czy
zakłamywania. W jednym z fragmentów Kursu bohater porównuje ucze-
nie się języka do doskonalenia się w kłamstwie: „a przecież w miarę
upływu czasu wycwaniliśmy się, nasz rosnący zasób słownictwa niósł
coraz szersze możliwości, budowaliśmy w nim całe labirynty narracji,
piętrzyliśmy stosy fikcji, brnęliśmy w kłamstwach jak w stertach pokru-
szonego styropianu” (57). Wcześniej z kolei opisuje nieumiejętność zmy-

18 Lektorka pyta wcześniej swoich słuchaczy, co wysłaliby w kosmos.
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ślania jako powód do wstydu i przyczynę ośmieszenia. Język, który kon-
frontuje podmiot z destruktywnymi dla „ja” afektami staje się dla bohate-
ra-narratora zarazem czymś koniecznym, jak i budzącym wstręt, obligu-
jącym do samoobrony.

Nabywanie nowych słów wywołuje w podmiocie dziecięce
wspomnienia – bohater przypomina sobie, jak symulował wymioty, by
nie pójść do szkoły i uciec od budzących jego odrazę osób i przedmio-
tów. Wstręt stanowi wiec dla niego formę dystansu względem tego, co
blokuje poznanie i spełnienie (a więc wobec języka). Nade wszystko
stanowi jednak przejaw uznania znikomości „ja” znajdującego się pod
presją zniekształcającej go mowy. Wskazuje na to ostatnie w zbiorze
opowiadanie o znamiennym tytule Copyright. Opiera się ono na moty-
wie podróży w podróży. Mówiący przemieszczając się samochodem z
melancholią przywołuje moment, w którym opuszczał swój rodzinny
dom, by udać się na samochodową wyprawę z ojcem (tę opisaną w
pierwszym z opowiadań w tomie). Towarzyszy mu uczucie zbytku toż-
same z doświadczeniem zbyteczności. Daje ono o sobie znać już w sło-
wach otwierających opowiadanie: „Jadę zbyt szybko, aby rozpoznać
twarze mężczyzn idących raz po raz wzdłuż drogi. Jest zbyt późno, aby
się jeszcze zatrzymywać na postojach. Zbyt daleko do celu, aby dało się
dojechać bez zatrzymywania” (81). Wyrażenie „zbyt późno” pojawia się
w tekście wielokrotnie i można je uznać za symptomatyczne dla melan-
cholijno-regeneracyjnej postawy podmiotu. Ten z jednej strony czuje, że
zaprzepaszcza możliwość rozwoju własnego „ja” wskutek uwikłania w
schematyzującą mowę, a z drugiej żywi wiarę we wskrzeszenie tego, co
utracone dzięki obejściu językowych ograniczeń.

Kristeva tłumaczy, że mowa melancholika „zdaje się od samego
początku wymijająca, niepewna, lakoniczna, niby milcząca: mówi «się»
z przekonaniem, że mowa ta jest fałszywa, a więc mówi «się» niedbale,
mówi «się» wcale w to nie wierząc”19. Zbiór Witkowskiego w istocie
składa się z sekwencji obrazów łączących się ze sobą najczęściej w aso-
cjacyjnym porządku. Poszczególne ilustracje z życia bohatera pojawiają
się niczym deus ex machina wywoływane przez afekty mówiącego. Blo-
kowisko, parking, odstręczający Ruscy, którzy okazują się Polakami,
otyła barmanka z wąsami, facet w kowbojkach, enigmatyczna postać
Wielkiego Billa wynurzają się z pamięci i znaczą w pozasłownym po-
rządku. Bohatera nie interesuje bowiem, co mają do powiedzenia po-

19 J. Kristeva, Czarne słońce. Depresja i melancholia, przeł. M. P. Markowski, R.
Ryziński, Kraków 2007, s. 48.
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szczególne postacie, lecz to, w jaki sposób mu się jawią za pośrednic-
twem swej nierzadko odpychającej fizyczności. Wstręt dopomaga w ich
wyłanianiu się w pozajęzykowym wymiarze. Służy również uświado-
mieniu bohaterowi językowej pustki – to ona zdaje się doskwierać mó-
wiącemu, gdy stwierdza, że „dorosłość to bezdomność” i gdy pyta „czy
każdy ma prawa autorskie na kreowanie własnej rzeczywistości? Znajo-
mość flory i fauny, tego, co ludzkie i nieludzkie. Zgłębianie struktury pyłu i
poznawanie facetów na wszystkich dworcach świata” (85).

Wnioski
Pytania narratora to pytania o prawo do poznawania. Pytania te

zarazem wyrastają ze słownego przesytu, który bynajmniej nie jest w
stanie sprostać kognitywnym potrzebom bohatera. Organizująca opo-
wiadanie (i zbiór w ogóle) figura zbyteczności nie odnosi się wyłącznie
do języka jako takiego, lecz również do strukturyzujących czy nasycają-
cych go pojęć. W pierwszej kolejności jest wymierzona w kategorię cza-
su, którego nie można cofnąć oraz cech, których nie można przywrócić.
Mówiący utyskuje w szczególności z powodu utraty dziecięcej wrażli-
wości połączonej ze ślepą fascynacją światem: „wtedy – magicznie, dzi-
siaj, ach – czy mogę dzisiaj się zachwycać starymi budzikami i żela-
stwem?” (83). Wstręt i epatowanie odrazą pozwala mówiącemu wskrze-
sić wyparte przez langage treści znamionujące dziecięce zachłyśniecie się
światem, który jawi się jako obcy i niepoznany. Uwstrętnienie czyni
podmiot widocznym poza słowami, niejako narzucającym się innym,
mówiącym bez mówienia. Nie dziwi więc, że to właśnie otyła, pryszcza-
ta barmanka, brzydcy Niemcy, Polacy-Ruscy o „parchatych twarzach i
chciwych spojrzeniach”, barmanka uśmiechająca się „tłustym, kurew-
skim uśmiechem” przykuwają uwagę narratora.

Napisany u progu XX wieku, ale i u progu kariery Witkowskiego
Copyright aktywuje to, co ulotne i wymykające się zarówno językowym,
jak i myślowym schematom. Główny cel tej narracji to próba samoreali-
zacji podmiotu na poziomie sensualnym, afektywnym i świadomościo-
wym. Odczuwając wstręt i portretując ciemne obszary ludzkiego ja mó-
wiący przenosi akcent z mowy na odczucia, przypisując tym drugim nie
tylko kognitywną wartość, ale również swego rodzaju autentyczność,
stającą się deficytowym towarem w ponowoczesnym świecie masek.

Streszczenie:
Artykuł jest interpretacją zbioru opowiadań Copyright(2001) Mi-

chała Witkowskiego. Autor koncentruje się w nim na relacjach zacho-
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dzących między dzieciństwem, wstrętem i poznaniem. Jak dowodzi
autor, główny bohater zbioru skupia się na swoich wypartych uczu-
ciach, w szczególności na budzących odrazę obiektach, które symbolizu-
ją to, co w życiu ulotne bądź marginalizowane. Według autora, to wła-
śnie dzięki refleksji nad tym, co w ludzkim życiu obrzydliwe bohatero-
wi udaje się poznać prawdę o samym sobie i swojej dotychczasowej
przeszłości.

Słowa kluczowe: dzieciństwo, poznanie, wstręt, autorefleksja,
empatia,uczucia

Summary:
An exploration of childhood. Cognition and disgust in Copyright by

Michał Witkowski
The paper is an interpretation of Copyright (2001) by Michał Wit-

kowski. The author focuses on the relations between childhood, disgust
and cognition. According to the author, the protagonist explores his di-
splaced feelings. In fact, he concentrates on disgusting objects to under-
stand the the phenomenon of revulsion in his life. In author’s view,
disgust symbolises in Witkowski’s workephemeral and marginalised
aspects of existence. Due to reflection on disgust, protagonist discovers
the truth of himself and the past.

Keywords: childhood, cognition, disgust, self-reflection, empathy,
feelings
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Marlena Zadorożna

Kształtowanie postaw patriotycznych w perspektywie
familiologicznej

Wstęp
Współczesny dyskurs nad kondycją rodziny coraz częściej odpo-

wiada narracji o jej kryzysie. Rodzina na ogół przedstawiana jest bo-
wiem w kontekście deformacji oraz marginalizacji tradycyjnych warto-
ści. Niezależnie od towarzyszących tej tematyce kontrowersji w kulturze
funkcjonuje ona jako podstawowa tkanka życia społecznego i funda-
ment społeczeństwa. Więzi rodzinne bywają traktowane jako prototyp
relacji społecznych, a więc – zgodnie z takim podejściem – wywierają
pośredni wpływ na ład społeczny. Owa problematyka mieści się zatem
w nurcie badań nad bezpieczeństwem.

Celem niniejszego artykułu jest dowiedzenie roli rodziny w kształ-
towaniu postaw patriotycznych, zaś realizacji tego celu posłużą teore-
tyczne metody badawcze. Pierwsza część rozważań wprowadza w oma-
wianą problematykę poprzez przybliżenie zmian, jakie zachodzą w po-
strzeganiu bezpieczeństwa. Charakterystyczna dla post zimnowojennego
porządku szeroka percepcja bezpieczeństwa pozwala bowiem identyfi-
kować jego powiązania z familiologią. Interdyscyplinarne nauki o rodzi-
nie spajają wszakże wiedzę z wielu obszarów. Wzajemne związki pomię-
dzy bezpieczeństwem a problematyką rodziny przedstawia następna
część opracowania, w której odniesiono się m.in. do badań Alberta Ban-
dury czy Erika H. Eriksona, nawiązując tym samym do znaczenia środo-
wiska w procesie nabywania skłonności do mimetycznej przemocy. W
dalszej kolejności zwrócono natomiast uwagę na postawę patriotyczną
jako efekt czynności wychowawczych osób bliskich. Całość zakończono
podsumowaniem.

1. Zmiany w postrzeganiu bezpieczeństwa
W pierwszych dekadach ubiegłego wieku pojęcie bezpieczeństwa

kojarzyło się przede wszystkim z militarną zdolnością państwa do od-
parcia agresji zbrojnej, jednak pod koniec XX wieku zaczęto zwracać
uwagę także na wewnętrzne bezpieczeństwo kraju. Do poszerzenia tejże
perspektywy przyczynił się brytyjski badacz stosunków międzynaro-
dowych Barry Buzan, który wyróżnił wówczas pięć zasadniczych dzie-
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dzin bezpieczeństwa: wojskową, polityczną, społeczną, ekonomiczną i
ekologiczną1. Obecnie stosowane w typologiach bezpieczeństwa kryte-
rium przedmiotowe (pomocnicze względem podziału podmiotowego)
pozwala mnożyć rodzaje bezpieczeństwa, dodając do wcześniej wymie-
nionych choćby bezpieczeństwo kulturowe, społeczne, informacyjne,
energetyczne i inne. Katalog dziedzin wyodrębnionych przez Buzana
wciąż uzupełniany jest kolejnymi propozycjami2. Bezpieczeństwo prze-
stało być zatem kojarzone głównie ze stosowaniem siły i przymusu, lecz
znacząco poszerzyło swój zakres. W generalnym ujęciu stanowi ono
pewność istnienia oraz przetrwania, stanu posiadania, a także funkcjo-
nowania i rozwoju podmiotu3. Owa pewność nie jest jednak wynikiem
„(…) braku zagrożeń, lecz powstaje także wskutek kreatywnej działal-
ności danego podmiotu i jest zmienna w czasie (ma naturę procesu spo-
łecznego)”4.

1 Zob. B. Buzan, O. Wæver, J. de Wilde, Security. A New Framework for Analy-
sis, Lynne Rienner Publishers, Boulder 1998; B. Buzan, People, States and Fear:
The National Security Problem in International Relations, Wheatsheaf Books Ltd.,
Brighton 1983; B. Buzan, People, States and Fear: An Agenda for International Secu-
rity Studies in the Post-Cold War Era, Homel Hempstead, Harvester-Wheatsheaf
1991; B. Buzan, New Patterns of Global Security in the Twenty-First Century, „In-
ternational Affairs”, vol. 67, no. 3 (1991).

2 Wspomniana reorientacja w rozumieniu bezpieczeństwa umożliwiła po-
nadto rozwój konstruktywizmu. Wokół Buzana skupiła się bowiem grupa
uczonych prowadzących badania konstruktywistyczne w ramach tzw. szkoły
kopenhaskiej. Przypisując wielką rolę czynnikom subiektywnym i wyobraże-
niowym, konstruktywiści traktowali bezpieczeństwo jako konstrukt społeczny,
a więc wytwór życia społecznego. Zob. J. Stańczyk, Istota współczesnego pojmo-
wania bezpieczeństwa – zasadnicze tendencje, „Rocznik Bezpieczeństwa Międzyna-
rodowego”, t. 5 (2010/2011), s. 28-30; R. Zięba, Teoria bezpieczeństwa, w: Teorie i
podejścia badawcze w nauce o stosunkach międzynarodowych, red. R. Zięba, S. Bieleń,
J. Zając, wyd. Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych – Uniwersytet
Warszawski, Warszawa 2015, s. 97-98.

3 Por. R. Zięba, Teoria bezpieczeństwa…, wyd. cyt., s. 87.
4 M. Zadorożna, Rodzina w kształtowaniu ładu społecznego. Familiologiczny wy-

miar myślenia o bezpieczeństwie, [w:] Societas Familia-Parantela, red. J. Zimny, Ka-
tolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II: Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk
o Społeczeństwie, Stalowa Wola 2017, s. 645. Zob. także: R. Zięba, Teoria bezpie-
czeństwa…, wyd. cyt., s. 88-90; S. Sulowski, O rozwoju badań i postulacie interdy-
scyplinarności w naukach o bezpieczeństwie, [w:] Tożsamość nauk o bezpieczeństwie,
red. S. Sulowski, wyd. Adam Marszałek, Toruń 2015, s. 20-23; W. Kitler, Trans-
dyscyplinarność badań w naukach o bezpieczeństwie i w naukach o obronności, w:
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Odmilitaryzowanie bezpieczeństwa, inspirowane epistemologią
konstruktywistyczną, sprzyja pogłębianiu rozważań nad sekurytyzacją
rozumianą jako proces przechodzenia wyzwań do kategorii zagrożeń. Za
przykład owego przekształcenia uznać można ocenę degradacji środowi-
ska naturalnego, którą jeszcze w latach 80. XX wieku traktowano jako
wyzwanie, choć obecnie rozpatrywanie jej w kontekście zagrożeń nie jest
już niczym kontrowersyjnym5. Granica między stwarzaną przez wyzwa-
nia niepewnością a realnym zagrożeniem wydaje się płynna, bowiem jej
podstawę stanowi indywidualna wrażliwość podmiotu postrzegającego.
Samo postrzeganie bezpieczeństwa jest natomiast zawsze subiektywne.
Część wyzwań – jawiących się w percepcji społecznej jako sytuacje trudne
– w rzeczywistości okazuje się być daleka od niebezpieczeństw.

Zdaniem Ryszarda Zięby wyzwania i zagrożenia mieszczą się na li-
nii pewnego kontinuum, w ramach którego powstaje potrzeba, a następ-
nie konieczność podjęcia działań na rzecz bezpieczeństwa6. Podejmowa-
nie wyzwań nie oznacza zatem jeszcze działań eliminujących (negatyw-
nych), a więc jest procesem o charakterze pozytywnym. Dopiero wyzwa-
nia przekształcone w zagrożenia generują działania eliminujące (nega-
tywne). Ich konsekwencją jest natomiast ponowna działalność pozytyw-
na, której celem jest tym razem zapobieżenie powtórzeniu się zagrożeń.

Podejście, kładące nacisk na wyzwania mogące wygenerować za-
grożenia, jak również samo powstawanie nowych (zwłaszcza niemili-
tarnych) wyzwań i zagrożeń zmieniło tradycyjne (zmilitaryzowane)
pojmowanie bezpieczeństwa, kwestionując dominującą wcześniej per-
spektywę realistyczną. Studia nad bezpieczeństwem nie obejmują już
jedynie ochrony państwa przed zewnętrznymi zagrożeniami, lecz
uwzględniają także pozamilitarne aspekty. Zakres przedmiotowy i
podmiotowy bezpieczeństwa uległ wyraźnemu poszerzeniu.

2. Rodzina w kontekście bezpieczeństwa
Opisywane w poprzedniej części artykułu przeniesienie akcentu z

wojskowo-politycznej płaszczyzny bezpieczeństwa na inne sfery skierowa-
ło ponadto uwagę teoretyków na znaczenie niepaństwowych zbiorowości
ludzkich w kształtowaniu bezpieczeństwa. Aktywność naukowo-

Metodologiczne i dydaktyczne aspekty bezpieczeństwa narodowego, red. W. Kitler, T.
Kośmider, Difin, Warszawa 2015, s. 161-164.

5 Por. R. Zięba, O tożsamości nauk o bezpieczeństwie, „Zeszyty Naukowe
AON”, nr 1 (2012), s. 12-13.

6 Por. tamże.



121

badawcza z zakresu bezpieczeństwa objęła również rodzinę stanowiącą
podstawę wszelkich zbiorowości ludzkich wyższego rzędu.

Jako pierwsze środowisko wychowawcze rodzina kształtuje po-
stawy jednostek, dając tym samym sposobność formowania w kolejnych
pokoleniach podejścia do dobra wspólnego7. Wpajanie wartości i wzor-
ców postępowania tworzy funkcję socjalizacyjną rodziny i ma bezpo-
średni wpływ na budowanie tożsamości indywidualnej i społecznej.
Innymi słowy, w rodzinie jednostka uczy się funkcjonowania w okre-
ślonych rolach społecznych, zaś więzi rodzinne są prototypem relacji
społecznych. Proces poznawania tychże relacji w obrębie rodziny de-
terminuje powstanie harmonijnej osobowości, zdolnej zarówno do od-
bierania sygnałów od otoczenia, jak i dostrzegania siebie w zwierciadle,
na które składają się reakcje innych8. Przekazywana przez bliskich wie-
dza pozwala wychowankom zrozumieć system wartości preferowany w
najbliższym środowisku, a także kręgu kulturowym. Dysfunkcje w tym
zakresie mogą generować nieprawidłowości w życiu społecznym. Im-
plikacje w postaci aspołecznych postaw i zachowań niewątpliwie prze-
sądzają o nieodzowności badań nad rodziną i bezpieczeństwem9.

Starając się dowieść, że postępowanie jednostek może być po-
chodną procesów wychowawczych, badacze odwołują się często do
procedur warunkowania instrumentalnego10. Jak wyjaśnia Henryk Kre-
tek: „(…) kiedy małe dziecko zachowuje się w sposób niepożądany spo-
łecznie, czyli przejawia agresję, kradnie czy oszukuje, za czynności te,
uznane za aspołeczne, jest karane przez rodziców lub inne osoby. Kary,
jako że są źródłem (…) lęku, a występują wielokrotnie w związku z wy-

7 Por. M. Zadorożna, Rodzina w dobie przemian. Z namysłu nad kryzysogenną prze-
strzenią cywilizacji zachodniej, [w:] Współczesne zagrożenia naturalne i cywilizacyjne, red.
J. Zimny, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II: Katedra Pedagogiki Kato-
lickiej, Stalowa Wola 2017, s. 614-615.

8 Por. M. Golka, Socjologia kultury, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2007,
s. 101.

9 Por. T. Zych, Małżeństwo i rodzina a bezpieczeństwo społeczne w ustroju konstytu-
cyjnym Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] Rodzina w lokalnych i globalnych kontekstach bez-
pieczeństwa, red. I. Urych, C. Smuniewski, Wydawnictwo AON, Warszawa 2015, s.
117; H. A. Kretek, Teorie i stadia rozwoju moralnego dzieci i młodzieży, „Nauczyciel i
Szkoła”, t. 1(2012), s. 60.

10 Zob. K. Loranty, Doświadczenie gatunku i doświadczenie indywidualne jako de-
terminanty zachowań człowieka, [w:] Psychospołeczne uwarunkowania zachowań jed-
nostek i grup społecznych w sytuacjach zagrożeń. Wybrane problemy, red. K. Loranty,
Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2010, s. 27-30.
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konywaną czynnością, wywołują w sposób automatyczny warunkową
reakcję lęku”11. Brak bądź nieadekwatność kar do przewinień może ge-
nerować samowolę, a nawet dewiacje w okresie adolescentnym. Teore-
tycy często przywołują ponadto koncepcję Alberta Bandury dotyczącą
społecznego uczenia się agresji12. Zgodnie z nią agresja towarzysząca
socjalizowaniu danego dziecka zwiększa prawdopodobieństwo przeja-
wiania przez nie agresywnych wzorców zachowań w przyszłości.

Również przypisywane rodzinie funkcje dowodzą jej znaczenia
dla ładu społecznego i bezpieczeństwa. Zapewnianiu poczucia bezpie-
czeństwa służy choćby zaspokajanie przez bliskich podstawowych po-
trzeb psychicznych i biologicznych oraz wsparcie w sytuacjach trud-
nych. Szczególnie istotne wydają się jednak wnioski wynikające ze
współczesnego dualizmu bezpieczeństwa, które w przypadku państw
sprowadza się do ochrony suwerenności, zaś w przypadku grup spo-
łecznych – do zachowania tożsamości13. Tymczasem w obrębie rodziny
dochodzi do zaznajamiania kolejnych pokoleń z elementarnymi warto-
ściami kulturowymi.

Rodzina może stać się zatem „(…) przestrzenią ewokowania pa-
triotyzmu, troski o dobro wspólne, o naród (…). Jakość i kultura życia
rodzinnego determinują bowiem zaangażowanie kolejnych pokoleń w
kształtowanie nowej rzeczywistości społecznej (…)”14. Zaznajamianie
wychowanków z szeroko pojętym dziedzictwem kulturowym staje się
jeszcze bardziej zasadne, gdy przywoła się badania Erika H. Eriksona.
Psycholog dowodził, że najbardziej skłonna do mimetycznej przemocy
jest znajdująca się na etapie formowania tożsamości młodzież15. Złożo-
ność motywów towarzyszących podejmowaniu działań niemoralnych
generuje zatem potrzebę analizowania ich możliwie najszerszego kon-
tekstu, którego nieodzowny element stanowi wpływ życia rodzinnego.

11 H. A. Kretek, Teorie i stadia…, wyd. cyt., s. 61.
12 Zob. K. Loranty, Zachowania antyspołeczne, [w:] Psychospołeczne uwarunko-

wania zachowań jednostek i grup społecznych w sytuacjach zagrożeń. Wybrane proble-
my, red. K. Loranty, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2010, s. 56-57.

13 Por. J. Stańczyk, Istota współczesnego…, wyd. cyt., s. 19.
14 M. Zadorożna, Rodzina w kształtowaniu…, wyd. cyt., s. 649.
15 Zob. E. H. Erikson, Tożsamość a cykl życia, przeł. M. Żywicki, Zysk i S-ka

Wyd., Poznań 2004, s. 87-90.
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3. Postawa patriotyczna jako efekt czynności wychowawczych
osób bliskich

Do wspomnianej w poprzedniej części opracowania tożsamości
nawiązuje ponadto „Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypo-
spolitej Polskiej” z 2014 roku. Analitycy bezpieczeństwa uznali bowiem
ochronę i umacnianie tożsamości narodowej za istotne zadanie państwa
– zadanie, które powinno być realizowane poprzez pielęgnowanie kul-
tury narodowej oraz ciągłości historycznej i pokoleniowej, w tym ochro-
nę dziedzictwa kulturowego czy też zapewnienie powszechnego dostę-
pu do kultury. Zachowaniu tożsamości narodowej służyć ma także ak-
tywizacja kapitału społecznego, a w jego ramach: wzmacnianie postaw
patriotycznych oraz świadomego i aktywnego obywatelstwa16.

Postawy – wyrażając stałe podejście do określonych zjawisk, a
także gotowość do działania w dany sposób – stanowią zasadniczy ele-
ment regulujący stosunek człowieka do otoczenia17. W opisanym kon-
tekście postawa patriotyczna może być interpretowana jako względnie
trwała dyspozycja przejawiająca się w zachowaniach, których cechą jest
pozytywny stosunek emocjonalny do ojczyzny jako miejsca swojego
pochodzenia bądź zamieszkania, wyrażający się nie tylko w sentymen-
cie, ale również w gotowości do poświęcenia się dla ojczyzny oraz kie-
rowania się jej dobrem18.

Wydaje się, że takie ujęcie zgodne jest ze spostrzeżeniem Jerzego
Kunikowskiego, według którego główne zadania obronne mają ścisły
związek z wychowaniem młodego pokolenia, kształtowaniem postaw
patriotyczno-obronnych i świadomości obronnej. „Te wartości nabywa-
ne i kształcone są w rodzinie, szkole, kościele i we wszystkich sferach
działalności publicznej (…)”19 –dodaje Kunikowski. Również Jarosław
Stanisław Kardas zauważa, że „(…) wiele oddziaływań wychowaw-

16 Por. Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro
Bezpieczeństwa Narodowego, Warszawa 2014, s. 38.

17 Por. R. Bera, Metodyka kształtowania postaw żołnierskich, Dom Wydawniczy
Bellona, Warszawa 1999, s. 7.

18 Por. W. Okoń, Postawa, hasło [w:] Nowy słownik pedagogiczny, W. Okoń,
„Żak”, Warszawa 2001, s. 306; b.a., Patriotyzm, hasło [w:] Internetowa encyklope-
dia PWN, https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/3955049/patriotyzm.html (do-
stęp 15.05.2019).

19 J. Kunikowski, Wiedza i edukacja dla bezpieczeństwa, Fundacja Rozwoju
Edukacji Europejskiej i Bezpieczeństwa, Warszawa 2002, s. 108.
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czych służących kształtowaniu postaw obronnych podejmowanych jest
poza systemem oświaty”20.

Z kolei Małgorzata Głoskowska-Sołdatow zwraca uwagę na łac.
„patria” (tj. ojczyzna) tkwiące u podstaw patriotyzmu europejskiego. Jak
stwierdza, w tradycji słowiańskiej prototypem i modelem ojczyzny po-
została rodzina21. Współczesną percepcję ojczyzny odzwierciedla bo-
wiem spójny kompleks wyobrażeń obejmujący m.in.: dom, rodzinę, ród,
wieś, powiat, kraj, ziemię, naród, wiarę itd. Zasadne wydaje się w tym
miejscu odwołanie do struktury semantycznej ojczyzny czy też kodu
myślowego, jaki zachował się w Europie. Okazuje się bowiem, że
związki ojczyzny ze znajdującą się we wspomnianym katalogu wyobra-
żeń rodziną pozostają nierozerwalne. O związkach tych świadczy bo-
wiem m.in. pojęcie prawne dziedzictwa (spadku) po ojcu, a więc prze-
sunięcie znaczenia z „ojcowizny” na „ojczyznę”. Dowodzi tego także
odniesienie ojczyzny do żywej, świętej, rodzącej i karmiącej Matki-
Ziemi, otaczanej przez Słowian szczególną czcią. Jak pisze Jerzy Bart-
miński: „Matkę i ojca łączy dom, ognisko rodzinne, serce małej ojczyzny
(…)”22. Z perspektywy młodych wychowanków „ojczyznę” początkowo
może stanowić zatem dom rodzinny, zaś postępujący proces socjalizacji
sukcesywnie poszerza jej zasięg – do najbliższego otoczenia, środowiska
lokalnego, a także kraju. Wskutek działalności edukacyjnej pojęcie oj-
czyzny ewoluuje w świadomości dzieci, stopniowo wzbogacając swoją
treść. Niejednokrotnie wynikiem patriotycznie ukierunkowanego proce-
su edukacyjnego okazuje się pozytywny stosunek młodego pokolenia
do służby wojskowej. Wychowana i kształcona w duchu patriotyzmu
jednostka może podporządkowywać indywidualne cele i dążenia pań-
stwowemu lub ogólnospołecznemu interesowi, akceptując jednocześnie
swoje miejsce w strukturze armii czy organizacji proobronnej23.

20 J. S. Kardas, Edukacja obronna w Polsce. Zarys historii, stan obecny i perspekty-
wy rozwoju, Ministerstwo Obrony Narodowej: Departament Społeczno-
Wychowawczy, Warszawa 1999, s. 7.

21 Por. M. Głoskowska-Sołdatow, Patriotyzm w tekstach dla dzieci w młodszym
wieku szkolnym – wybrane konteksty, [w:] Patriotyzm a wychowanie, red. E. J. Kryń-
ska i in., Trans Humana Wyd. Uniwersyteckie, Białystok 2009, s. 610.

22 J. Bartmiński, Ojczyzny europejskie – duże i małe, [w:] Pojęcie ojczyzny we
współczesnych językach europejskich: praca zbiorowa, red. J. Bartmiński, Instytut
Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin 1993, s. 7. Cyt. za: M. Głoskowska-
Sołdatow, Patriotyzm w tekstach…, wyd. cyt., s. 610.

23 Por. R. Bera, Metodyka kształtowania…, wyd. cyt., s. 8.
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Podsumowanie
Celem niniejszego artykułu było dowiedzenie roli rodziny w

kształtowaniu postaw patriotycznych. Osiągnięciu owego celu służyć
miało przybliżenie zmian zachodzących w percepcji bezpieczeństwa,
określenie wzajemnych związków pomiędzy bezpieczeństwem a pro-
blematyką rodziny oraz przedstawienie postawy patriotycznej jako efek-
tu wychowawczej działalności osób bliskich. Okazuje się, że pod koniec
XX wieku zintensyfikowano badania w nurcie konstruktywistycznym,
prowadząc poniekąd do odmilitaryzowania bezpieczeństwa, a właści-
wie do poszerzenia jego zakresu przedmiotowego i podmiotowego.
Rozważania z zakresu bezpieczeństwa nie koncentrują się już jedynie
wokół ochrony państwa przed zewnętrznymi zagrożeniami, lecz
uwzględniają także niemilitarne aspekty. Zwrócenie uwagi na proces
przechodzenia wyzwań do kategorii zagrożeń, a także przeniesienie
akcentu z wojskowo-politycznej płaszczyzny bezpieczeństwa na inne
sfery sprzyjało wyłonieniu się stosunkowo nowej przestrzeni badawczej,
obejmującej relacje pomiędzy bezpieczeństwem a rodziną. W odmilita-
ryzowanym ujęciu bezpieczeństwa wzrosło bowiem znaczenie niepań-
stwowych zbiorowości ludzkich. Uwagę skierowano m.in. na rodzinę
stanowiącą podstawę wszelkich zbiorowości ludzkich wyższego rzędu.

W rodzinie jednostka poznaje wartości preferowane w najbliż-
szym środowisku i kręgu kulturowym. Kształtowanie w jej obrębie po-
staw patriotycznych może skutkować względnie trwałą gotowością wy-
chowanka do poświęcenia się dla ojczyzny oraz podporządkowywa-
niem indywidualnych celów państwowym i ogólnospołecznym intere-
som, a w szerszym ujęciu – pozytywnym stosunkiem emocjonalnym do
ojczyzny. Ukształtowana postawa stanie się wówczas istotnym elemen-
tem regulującym stosunek owej jednostki do otoczenia. Tymczasem
wszelkie dysfunkcje w obrębie rodziny mogą generować postawy aspo-
łeczne. O słuszności tych twierdzeń przesądzają badania Alberta Bandu-
ry czy Erika H. Eriksona, którzy dowiedli istotnej roli środowiska w
procesie nabywania skłonności do mimetycznej przemocy.

Na konieczność wzmacniania postaw patriotycznych oraz świa-
domego i aktywnego obywatelstwa, a w szerszym ujęciu aktywizację
kapitału społecznego, zwracają uwagę również analitycy bezpieczeń-
stwa. Z kolei teoretycy zgodnie przyznają, że kształtowanie postaw pa-
triotycznych często odbywa się poza systemem oświaty. Świadomość
obronną niejednokrotnie nabywa się wszakże w domu rodzinnym, trak-
towanym w tradycji słowiańskiej jako prototyp ojczyzny. Tym bardziej
słuszny wydaje się postulat kształtowania postaw patriotycznych przez
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pryzmat życia codziennego24. Współcześnie do patriotyzmu nawiązuje
się bowiem przede wszystkim przy okazji świąt państwowych, defor-
mując jego istotę i pozbawiając go powszedniości. Towarzyszy temu
patetyczna i podniosła narracja, która w przypadku nieposiadającej do-
statecznej wiedzy historycznej młodzieży może działać demotywująco.
Koniecznością jest zatem uwzględnianie w edukacji na rzecz bezpie-
czeństwa rozwoju psychospołecznego młodego pokolenia, warunkują-
cego trafny dobór metod i treści nauczania.

Streszczenie:
Celem artykułu jest dowiedzenie roli rodziny w kształtowaniu po-

staw patriotycznych. Więzi rodzinne są bowiem prototypem relacji spo-
łecznych, a więc wywierają wpływ na społeczną stabilność i bezpieczeń-
stwo. Mając powyższe na uwadze, w pierwszej części rozważań przy-
bliżono zmiany, jakie zachodzą w postrzeganiu bezpieczeństwa, a na-
stępnie określono związki pomiędzy bezpieczeństwem a problematyką
rodziny. W dalszej kolejności przedstawiono postawę patriotyczną jako
efekt czynności wychowawczych osób bliskich. Na końcu opracowania
zawarto podsumowanie i wnioski.

Słowa kluczowe: patriotyzm, bezpieczeństwo, konstruktywizm,
rodzina, młodzież, edukacja dla bezpieczeństwa.

Summary:
‘Shaping Patriotic Attitudes: A Familiological Perspective’
The aim of the articleis to prove the role of family in shaping pa-

triotic attitudes. Family tiesare in fact a prototype of social relations, and
thusthey influence socialstability and security. Taking the above into
consideration, the first part of the study describes the chan ges that
occur in the perception of security, and the nextpart defines the relations
between security and family. Subsequently, the patriotic attitude is pre-
sented as theresult of educational activities ofrelatives. At the end of the
study, a summary and conclusions are included.

Keywords: patriotism, security, constructivism, family, youth, se-
curity education.
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Aleksandra Sobczyk-Kubiak

Rola bajki, baśni i metafory w kształtowaniu tożsamości
dziecka i dorosłego

Wstęp
Kształtowanie się tożsamości człowieka jest nierozerwalnie

związane z byciem poddanym wpływom o oddziaływaniom społecznym,
co jest losem każdego człowieka począwszy od urodzenia aż do jego
ostatnich chwil jego życia. Tożsamość buduje się na bazie procesów
socjalizacyjnych i stanowi ona poczucie przynależności do grupy
społecznej, której zasady i normy stają się światem życia osoby oraz
samoświadomość siebie, swoich własnych cech, możliwości oraz
ograniczeń. To proces stopniowy, wielopłaszczyznowy, związany
również z fazami rozwoju biologicznego i psychospołecznego człowieka.
Naturalne etapy rozwojowe nakładają się na szeroki zakres oddziaływań
społecznych i normatyzujących, w efekcie przynosząc konkretny efekt –
efekt w postaci ukształtowanej do konkretnego środowiska osoby1.
Doskonale ilustruje ten proces naukowe twierdzenie Berger i Luckmann,
którzy uważają, że „samotworzenie człowieka ma zawsze charakter
nieuchronnie społeczny”2. Powstaje wtedy tożsamość osobowa, czyli
stabilny konstrukt osobowościowy obejmujący centralne aspekty systemu
„Ja”3. W powstaniu tego konstruktu biorą udział mechanizmy
socjalizacyjne, takie jak internalizacja, identyfikacja czy modelowanie4.
Aby zaś dostosować przyswajanie wiedzy o świecie umysłowi dziecka na
poziomie odpowiadającym jego możliwościom rozwojowym, niezbędne
okazuje się korzystanie z baśni i posługiwanie się metaforami. Ten
magiczny świat nie jest bowiem stworzony tylko li ku uciesze i rozrywce
a pełni ważną i szczególną rolę, przekazując wiedzę o świecie i
umożliwiając nabycie samowiedzy w stopniu wystarczającym do
utworzenia tego spójnego konstruktu osobowościowego zwanego
tożsamością.

1 A. Juszczyk, Socjalizacja dziecka jako proces kształtowania tożsamości Edukacja
Elementarna w Teorii i Praktyce,, 11/4(42), 13-25, 2016

2 P. Berger , T. Luckmann, Społeczne tworzenie rzeczywistości, Warszawa 2010.
3 M. Jarymowicz, Psychologia tożsamości, [w:] Psychologia. Podręcznik akademicki,

t. 3, red. J. Strelau, Gdańsk 2000, s. 117
4 A. Matczak, Zarys psychologii rozwoju, Warszawa 2003.
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1. Socjalizacja
Jak twierdzą badacze, socjalizacja dziecka w rodzinie rozpoczyna

się w chwili jego narodzin, a jej przebieg i efekty warunkują dalsze funk-
cjonowanie dziecka w grupie społecznej. Nabywane, najczęściej poprzez
obserwację osób znaczących wartości, normy, zasady postępowania czy-
nią jednostkę społecznie wartościową5.

Zazwyczaj rozpatruje się socjalizację biorąc pod uwagę 3 per-
spektywy:

1) jako proces, w którym jednostka biernie poddaje się przystoso-
wawczym wpływom społecznym,

2) jako proces przystosowywania się jednostki do życia społecznego lub
3) jako proces, w którym jednostka przystosowuje się do współ-

działania z innymi członkami społeczeństwa6.
Socjalizacja, to, według Okonia:
1) „ogół działań ze strony społeczeństwa, zwłaszcza rodziny, szkoły

i środowiska społecznego, zmierzających do uczynienia z jednostki istoty
społecznej, tj. umożliwienia jej zdobycia takich kwalifikacji, takich syste-
mów wartości i osiągnięcia takiego rozwoju osobowości, aby się mogła
stać pełnowartościowym członkiem społeczeństwa;

2) ogół zmian zachodzących w jednostce pod wpływem oddziały-
wań społecznych, umożliwiających jej stopniowe stawanie się pełnowar-
tościowym członkiem społeczeństwa”7.

Według J. Turowskiego natomiast, mianem socjalizacji określane są
„procesy oddziaływania życia społecznego i kultury na osobowość jednostki
i obejmuje procesy internalizacji, tj. nabywania czy przyjmowania przez jed-
nostkę wartości i norm z nich wynikających, następnie procesy uczenia się
oraz tworzenia wzorów zachowań, a wśród nich wzorów ról społecznych”8.

J. H. Turner przedstawia kilka prostych, ale fundamentalnych dla
oddziaływań socjalizacyjnych prawideł:

1. Wczesna socjalizacja ma znacznie większy wpływ na formowanie
się naszych ludzkich cech aniżeli późniejsza.

2. Interakcja z osobami ważnymi – takimi, z którymi nawiązujemy
stosunek emocjonalny – ma na nas o wiele większy wpływ niż kontakty z
innymi ludźmi. Oczywiście na początku tymi osobami

5 A. Przygoda, Mechanizmy socjalizacji w rodzinie, Pedagogika Rodziny 1(1)
2011, s. 109-118

6 Za: ibidem
7 J. Okoń za: E. Dąbrowska, B. Wojciechowska-Charlak, Między praktyką a teo-

rią wychowania. Lublin 1997.
8 J. Turowski, Socjologia. Małe struktury społeczne, Lublin 1993.
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ważnymi są rodzice oraz pozostali członkowie najbliższej rodziny.
3. Interakcja w grupach pierwotnych – czyli takich, w których ludzie

znają się nawzajem, a ich stosunki są bliskie i intymne – jest znacznie waż-
niejsza w kształtowaniu osobowości aniżeli kontakty w grupach wtórnych –
w których interakcje są mniej bezpośrednie, bardziej formalne.

4. Długotrwałe związki z innymi ludźmi mają większy wpływ na
naszą osobowość aniżeli krótkie i przypadkowe9.

Socjalizacja pierwotna odbywa się w rodzinie, od narodzin aż do
pojawienia się w życiu dziecka znaczących innych. Rodzina oddziałuje na
dziecko, szczególnie mocno w jego pierwszych okresach rozwojowych, i
jest znaczące jednoczesnie w wielu różnych sferach jego życia. „Żadna jak
dotąd inna grupa społeczna, czy instytucja wychowawczo-opiekuńcza
nie jest w stanie dorównać specyficznym wpływom rodziny, które wyni-
kają z pewnością z uwarunkowań biologicznych – więzów krwi, jakie
łączą rodziców i dzieci”10.

Jak zauważa Doniec, socjalizacja w rodzinie obejmuje swym zasięgiem
całą osobowość człowieka i dotyczy sfery biologiczno-popędowej, psychicz-
no-uczuciowej, świadomościowo-moralnej oraz społeczno-kulturalnej.

• Na płaszczyźnie biologiczno-popędowej – jest to opieka,
zaspokajanie potrzeb materialnych i zdrowotnych, wyposażenie
genetyczne dziecka, higiena.

• Na płaszczyźnie psychiczno-uczuciowej – to miłość, zaspokajanie
potrzeby bezpieczeństwa, przynależności, autonomii, zabawy,
dyscypliny, wartości, uznania

• Na płaszczyźnie świadomościowo-moralnej – to przekazywanie
systemu norm, wartości, zasad moralnych i reguł obowiązujących w
danej grupie społecznej, do której socjalizuje się dziecko

• Na płaszczyźnie społeczno-kulturalnej – przekazanie panujących w
danej kulturze obyczajów, tradycji, dziedzictwa kulturowego, ale także
wzorów nawiązywania interakcji, wartości społecznych, akceptowanych
wzorców współdziałania oraz społecznych wzorców i modeli uprawiania
kultury11.

9 J. Turner Socjologia, podstawowe pojęcia i ich zastosowanie, Poznań 1993.
10 H. Cudak, H. Marzec (red.), Współczesna rodzina polska – jej stan i perspekty-

wy, Mysłowice
11 Doniec R., Socjalizacja rodzinna w kontekście przemian współczesnej rodziny w

Polsce [w:] Cudak H., Marzec H. (red.), Współczesna rodzina polska – jej stan i per-
spektywy, Mysłowice 2005.
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Jak mówi Cudak: „oddziaływania wychowawcze w środowisku
rodzinnym odbywają się z reguły dwoma równoległymi torami. Pierw-
szy nurt jest niezamierzony, spontaniczny, z małą świadomością wycho-
wawczą i wynika z samego faktu uczestnictwa w rodzinie. Rodzice od-
działują na dzieci całą swą osobowością, poprzez postawy, wzory za-
chowań, gesty, sposób wyrażania uczuć. Druga droga oddziaływań ro-
dzinnych jest zamierzona, intencjonalna, nastawiona na realizację założo-
nych zadań wychowawczych”12.

Socjalizacja pierwotna obejmuje okres wczesnego dzieciństwa.
Dziecko wchodzi w życie społeczne jako z pewnym wrodzonym poten-
cjałem rozwojowycm, który uaktywnia się i kształtuje realne możliwości
w wyniku interakcji z najbliższym otoczeniem, którym jest zazwyczaj
rodzina. „Pod wpływem interakcji z opiekunami, a następnie z innymi
kręgami osób, dziecko w drodze naśladownictwa, identyfikacji, później
zaś w drodze przyjmowania ról innych ludzi, uczy się wzorów zachowań
oraz wartościowania i oceniania13”. Socjalizacja wtórna natomiast odby-
wa się przy udziale „innych”, wtedy, gdy w życie dziecka wkraczają inne
kręgi osób, np. środowisko rówieśnicze w przedszkolu czy szkole, wy-
chowawcy itd. i polega na tym, że w wyniku interakcji ze środowiskiem,
ale też własnych aktywności intelektualnych i innych jednostka uczy się
pełnienia określonych ról w społecze,nstwie czy instytucjach (np. rola
„ucznia” czy „przedszkolaka”, a potem „chłopaka”, „męża” itd.)14.

Jak wskazuje Muszyński, środowisko społeczne oddziałuje na jed-
nostkę za pomocą następujących mechanizmów:

– „Wpływ osób znaczących, oparty głównie na naśladownictwie,
modelowaniu, identyfikacji.

– Mechanizmy wzmacniania wewnętrznego mające wtórny charak-
ter wobec już ukształtowanych postaw i nawyków; polegają one na ak-
tywnym przyswajaniu przez jednostkę określonych przekonań, nasta-
wień, umiejętności i informacji w ramach pełnionej roli społecznej.

– Mechanizmy kontroli społecznej stymulowane przez ogół interak-
cji otoczenia z jednostką oraz system wzmocnień pozytywnych i nega-
tywnych”15.

12 Cudak S., Rodzina ważnym środowiskiem wychowawczym w nauczaniu Jana
Pawła II [w:] Śledzianowski J., Sakowicz T. (red.), Jan Paweł II stróżem ludzkiej
rodziny, Kielce 2006

13 A. Przygoda, ibidem, s. 114
14 H. Muszyński, Zarys teorii wychowania, Warszawa 2005
15 Ibidem, s. 66
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Niezwykle istotne wydają się tu również mechanizmy uczenia się:
warunkowanie, zwłaszcza instrumentalne, uczenie się przez obserwacje,
uczenie się językowe i poznawcze, uczenie się poprzez działanie. Rodzina
wpływa na dziecko na 4 sposoby:

- za pomocą odniesień porównawczych
- za pomocą nacisku grupowego (kary i nagrody)
- za pomocą przekazywania gotowych schematów działania i ról

grupowych
- za pomocą przekazywania tzw. „wzorów życia” 16.
Ponadto w rodzinach występuje zjawisko transmisji pokoleniowej,

które realizowane jest poprzez:
- naśladownictwo (nieświadome, świadome – tak nabywane są po-

stawy, język itd..)
- identyfikację
- modelowanie17.
Procesy socjalizacyjne mają więc na celu przekazanie dziecku

prawdy na temat świata w którym żyje, rzeczywistości społecznej i kultu-
rowej w której będzie musiało realizować swoje życiowe cele, to kim jest i
jakie miejsce będzie zajmowało w grupie (np. dziewczynka – żona, matka
itd.) oraz jak ma realizować swoje potrzeby w interakcjach z innymi (np.
nie wolno pyskować wychowawczyni). Można powiedzieć, że to gotowe
skrypty na temat świata, w którym dziecko ma się obracać. Aby jednak te
skrypty były możliwe do przyswojenia na każdym etapie rozwojowym,
potrzebne są narzędzia takie, jak bajki baśnie i metafory.

2. Bajka, baśń i metafora
Na początku tego rozdziału można zacytować słowa Bruno Bettel-

heima, znanego badacza baśni i ich znaczenia dla rozwoju, odnoszące się
do sensu nawiązywania intereakcji: „Nie rodzimy się wyposażeni w ową chęć
życia zwaną instynktem samozachowawczym – chęć życia jest rezultatem. Aby
chcieć żyć – trzeba najpierw zaznać, iż miło żyć. Że chęć życia jest następstwem
realnego zaznania pomyślnej, pozytywnej, przynoszącej dziecku satysfakcję, oso-
bowej więzi z drugim człowiekiem. To, co istocie ludzkiej nieodzowne do podjęcia
życia, to nie samo biologiczne narodzenie się, ale przeżycie własnej wartości oso-
bowej – przeżycie, które są, lub nie są zdolni przekazać dziecku ci, na których
zdane jest w swej dziecięcej zależności. Istotą możności – bądź niemożności –

16 E. Dąbrowska, B. Wojciechowska-Charlak, Między praktyką a teorią wychowa-
nia. Lublin 1997

17 T. Rostowska Transmisja międzypokoleniowa w rodzinie w zakresie wybranych
wymiarów osobowości, Łódź 1995
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życia ludzkiego są międzyludzkie relacje osobowe - „fakty” są nośnikami relacji
osobowych, nośnikami ludzkiego sensu”18. Aby to nawiązywanie relacji było
możliwe, dziecko musi przejść długą drogę wśród ludzi od istoty zależnej
i skoncentrowanej na sobie, do stania się osobą zdolną do nawiązywania
dojrzałych relacji z innymi i budowania swojego życia. Ważnym elemen-
tem pomagającym mu w zrozumieniu świata i samego siebie na odpo-
wiednim dla jego możliwości percepcyjnych i emocjonalnych są baśnie,
które za pomocą symboli i metafor trafiają głęboko do dziecięcej duszy,
niosąc spory ładunek wiedzy o świecie na grzbietach emocji dostępnych
dla umysłu dziecka.

B. Benttelheim wskazuje następujące role metafor i baśni w rozwoju
i wychowaniu dziecka:

1. Baśnie odnoszą się do pierwotnych instynktów
2. Pomagają poradzić sobie z trudnymi sytuacjami, lękiem

separacyjnym, własną ciemną stroną osobowości oraz lękami
3. Są źródłem wiedzy o świecie na poziomie symbolicznym
4. Podejmują trudne tematy jak śmierć, utrata miłości rodziców
5. Bardzo wyraźnie odgraniczają dobro od zła – dobro zawsze

zwycięża
- Łączą świat realny z fikcyjnym umożliwiając percepcję i

eksplorowanie rzeczywistości na poziomie mentalnym kilkulatka
- Odwołują się do fantazji ale w sposób logiczny i zgodny z naturą

– np. złota rybka spełnia życzenia, ale żyje w wodzie i trzeba ja wyłowić
- Posługują się metaforami i symboliką
- Przynoszą ulgę i ukojenie
- Niosą jasny przekaz co do kategorii moralnych
- Przekazują tradycje kultury
- Pełnią rolę terapeutyczną, pozwalają przygotować dziecko na

przyszłe problemy, nazwać uczucia, oswoić trudne emocje
- Rzeczywistość kreowana w baśniach jest zgodna z myśleniem

dziecka. Dzięki temu pozwala zrozumieć świat i siebie, wprowadza
porządek i ład, pokazując, jakie reguły rządzą światem.

- Dając uporządkowany obraz świata, przewidywalny, tym samym
buduje w dzieciach poczucie bezpieczeństwa.

- Dzięki baśniom następuje przezwyciężanie egocentrycznego
sposobu myślenia. Postacie są jednowymiarowe- albo dobre, albo złe,
piękne lub brzydkie, ich cele realizują się w działaniu.

- Uruchamiają wyobraźnię dziecka, wyzwalają emocje, a one

18 B. Bettelheim, Cudowne i pożyteczne: znaczenie i doniosłość baśni, Teksty: teoria
literatury, krytyka, interpretacja, 1(49), 173-186 1980
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kształtują wrażliwość, prowadzą do intensywnego przeżywania różnych
doznań. Stymulują empatię wobec tego, co czują inni, także zwierzęta i
rośliny.

- Baśnie uczą wyrażać uczucia, nazywać je i uświadamiać sobie. Jest
to bardzo ważne w procesie komunikowania się z innymi, radzenia sobie
z emocjami.

- Dziecko uczy się, że warto przestrzegać zakazów, być dobrym,
pokazują, że za takie zachowania spotyka nagroda i pomagają
zinternalizować normy moralne.

- Baśnie bawią, są pełnym wrażeń sposobem przeżywania,
dostarczają dzieciom wiele przyjemności.

- Baśnie przygotowują na następne etapy rozwojowe i ich trudy i
problemy – np.. seksualność.

- Dziecko identyfikując się z bohaterem ma możliwość dostępu do
emocji do tej pory nieznanych i przeżycia ich w bezpieczny sposób19.

Przykłady najbardziej znanych baśniowych metafor:
- Kopciuszek – kluczowy archetyp to przemiana. Z nieatrakcyjnych

kobiet w atrakcyjne, zmiana życia przez wygląd – dziś mamy programy
typu „Sablewska od stylu” - wartość kobiety związana jest z urodą.
„Dobra” dziewczyna nie przeciwstawia się złemu losowi, jest dobra,
pracowita i pomaga zwierzętom, „złe” siostry zajmują się sobą. Ta baśń
niesie obietnicę szczęścia mimo początkowej niedoli, nadzieję, że mimo
trudów nadejdą lepsze czasy. Mówi tez o chęci dostosowania się do
panujących wzorców – bucik występuje tu jako swoista miarka piękna –
siostry obcinają sobie palce aby dopasować się do kanonu (dziś mamy
popularne operacje plastyczne). Książę natomiast jeździ po królestwie i
szuka ideału nie pamiętając twarzy kopciuszka, jednak posługuje się
miarką-pantofelkiem. Dobre zachowanie spotyka nagroda w postaci
życia w luksusie, złe zachowanie spotyka zasłużona kara.

− Śpiąca królewna – dwanaście złotych talerzy występuje tu jako
symbol męskości i trzynasta wróżka jako symbol kobiecości, czyli czegoś
spychanego na margines i wzbudzającego lęk. Trzynasta wróżka jest
niejako symbolem kobiecej biologii. Książę jawi się jako wyzwolenie, ale
także swoista legitymizacja seksualności, „życia” królewny która biernie
czeka na wybawiciela. Królewna która śpi nie decyduje o swoim życiu i
ciele, czeka na mężczyznę, który ją z tego snu wyzwoli, nie przeżywa też
świadomie swojego dojrzewania do seksualności, nie poszukuje
aktywnie, czeka aż książę odnajdzie ją.

19 Ibidem
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Zakończenie
Baśnie i metafory są bardzo istotnym elementem dzieciństwa, a co

za tym idzie i socjalizacji. Przekazują ważne prawdy o świecie, pomagają
odnaleźć wiedzę o tym, kim człowiek jest i czego tak naprawdę
poszukuje w życiu. Pomagają budować tożsamość, dojrzeć moralnie.
Podejmować nowe wyzwania i aktywności. Pomimo tego, że pochodzą
sprzed wielu lat, niosą aktualne przekazy dotyczące ludzkiej natury oraz
zasad funkcjonowania w świecie.

Streszczenie:
Socjalizacja w rodzinie jest procesem kluczowym dla tworzenia się

tożsamości dziecka a potem dorosłego człowieka. Zachodzi ona od dnia
urodzenia i warunkuje zarówno jakość funkcjonowania człowieka w
świecie społecznym, jak i jego poczucie przynależności do określonej
grupy i identyfikację z nią. Socjalizacja odbywa się na czterech płaszczy-
znach: biologiczno-popędowej, psychiczno-uczuciowej, świadomościo-
wo-moralnej oraz społeczno-kulturalnej oraz obejmuje całą osobowość
człowieka. W procesie socjalizowania wykorzystywane są następujące
mechanizmy: modelowanie, uczenie się, warunkowanie instrumentalne,
naśladownictwo, identyfikację i mechanizmy kontroli społecznej wzmac-
niającej lub osłabiającej pokreślone zachowania. Oprócz takich działań
bezpośrednich, ważne miejsce zajmuje również oddziaływanie symbo-
liczne, za pomocą bajki, baśni i metafory. Baśnie pełnią ważną funkcję w
socjalizowaniu oraz nabywaniu tożsamości, pomagają radzić sobie z
trudnymi emocjami oraz pełnią funkcję objaśniającą świat i reguły w nim
panujące. Artykuł ma na celu wskazanie, jak ważną rolę w nabywaniu
tożsamości pełnią baśnie i metafory.

Słowa klucze: metafora, tożsamość, socjalizacja

Summary:
Socialization in the family is a key process for creating the identity

of a child and then an adult. It starts from the day of birth and determines
both the quality of man's functioning in the social world, as well as his
sense of belonging to a specific group and identification with it.
Socialization takes place on four levels: biological-drive, psycho-
emotional, consciousness-moral and socio-cultural, and covers the entire
personality of man. The following mechanisms are used in the process of
socialization: modeling, learning, instrumental conditioning, imitation,
identification and mechanisms of social control strengthening or
weakening specific behaviors. In addition to such direct actions, an
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important place is also taken by symbolic interaction, using fairy tales,
fairy tales and metaphors. Fairy tales have an important function in
socializing and acquiring identities, help to cope with difficult emotions
and fulfill a function that explains the world and the rules prevailing in it.
The article aims to show how important role in the acquisition of identity
is fulfilled by angels and metaphors.

Key words: metaphor, identity, socialization
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Rozdział III
Historyczno-prawny wymiar rodziny
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Artur Lis

Family in the law of the early Middle Ages (selection of issues)
Rodzina w prawie wczesnego średniowiecza (wybór zagadnień)

Introduction
Marriage gave rise to a family. Contracting marriage gave rise to

personal relations between the spouses, ruled by the personal marriage
law and property relations ruled by the property marriage law1. In the
Middle Ages a farm or a craft workshop were based on common work
of individual family members2. Work sharing induced remarrying after
the death of one spouse. In a household the functions of a man-father
and a woman-mother complemented each other3. The family played an
important part in the social and political life, based on strong sense of
family bonds. It had both positive and negative effects. In old Poland
there was often a rivalry between both the clans and the individual
families. The cult of hearth and home had been connected with family
life since the Slavic times. Scholars assume that in the Piast monarchy
an average peasant hut was inhabited by four to six people. With time
the number of household members was increasing to nine or eleven
people4. During the period of fragmentation, a typical Polish knight
family was the co-called small, nuclear family. It consisted of parents,
minor children, sometimes a mother of one of the spouses, usually the
father’s, or his unmarried sister.

1. Family and legal relations
The position of husband and wife was, to a large extent, deter-

mined by factors common for specific estates of the realm: property rela-
tions, independence of legal action and the role of relatives in the family
life. The position of husband and wife was defined by their duties, both
mutual, as well as unilateral ones. Here, we can specify cohabitation and

1 S. Płaza, Historia prawa w Polsce na tle porównawczym, Part I: X-XVIII,
Kraków 2002, p. 229.

2 M. Bogucka, Gorsza płeć, Kobieta w dziejach Europy od antyku po wiek XXI,
Warszawa 2005, p. 74.

3 M. Koczerska, Rodzina szlachecka w Polsce późnego średniowiecza, Warszawa
1975, pp. 110-113.

4 K. Tymieniecki, Społeczeństwo Słowian lechickich. Ród i plemię, Lwów 1928.
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co-working on the farm, wife following her husband, conjugal life and
rearing children, the necessity to remain faithful, wife’s obedience to-
wards the husband, giving care towards each other and ensuring safety
for the family by her husband. Performing marriage duties was, in fact,
not a private matter of the spouses and their fulfilment was supervised
by the canon law, lay courts, social control and, most of all, relatives5.

Medieval canonists tried to define marriage as a sacrament which
causes mainly spiritual effects and, additionally, civil effects, principally
one inseparable from the other. This definition put the spiritual and
secular elements into one whole6. Marriage was an important moment in
the life of a man and a woman. It indicated gaining maturity, but it was
also connected with the change of financial situation. Before it became a
sacrament, it had been a contract between spouses, which was in fact an
agreement between their parents7. Before Christianity, polygamy had
been common among the Slavs. Early medieval sources repeatedly em-
phasise it. Particularly Slavic rulers had numerous wives. Kadłubek as-
cribed seven wives to Mieszko I, the first historical ruler of Poland. Mi-
eszko I sent them away when he married Doubrava8.The Church sup-
ported and advocated only the relationships of one man and one
woman. Stanisław Płaza rightly says that personal marriage law estab-
lished the contraction of marriage, its dissolution, personal relations
between spouses and the competences of courts in personal marriage
cases. Initially it had been secular but, after adopting Christianity, it be-
came the religious law9.

The impulse to marriage was given by the pressure of the commu-
nity who recognised only people in a marriage relationship as fully-
legitimate community members10. In old Poland marriages were ar-
ranged and contracted at a very young age, mainly due to low life ex-
pectancy, parents’ desire to safeguard proper future for their children
and to use marriage to reinforce political and property bonds. There are
well-known examples of engagements of children still in the cradle,

5 M. Koczerska, Rodzina szlachecka…, pp. 64-65.
6 B. Lesiński, W. Rozwadowski, Historia prawa sądowego. Zarys wykładu, Po-

znań 2007, p. 88.
7 M. Bogucka, Gorsza płeć…, pp. 78-79.
8 J. Żylińska, Piastówny i żony Piastów, Warszawa 1975, pp. 18-19.
9 S. Płaza, Historia prawa…, p. 229.
10 Vide: W. Abraham, Zawarcie małżeństwa w pierwotnem prawie polskim,

Lwów 1925.
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however the Catholic Church was against it, ordering that the engaged
couple must make a statement of will after reaching the proper age11.

Prevailing importance of blood relations in the early medieval so-
ciety caused that the man was, first of all, a member of the family com-
munity. The patriarchal character of the family made the position of men
a lot better but, regardless of the sex, full and legitimate position in the
community was gained by a man who was married and had children. In
marriage the position of a man was dominant. The Slavic custom, estab-
lished in the pre-Christian period, caused that the law recognised the
man not only as the family leader but also as its owner. It was expressed
by the form of contracting marriage by purchasing a wife. Hence, the
situation of a wife in the husband’s family was not easy, even more so,
because he had absolute power over her, including the right of punish-
ment which, in practice, was the issue of life and death. Treating a
woman-wife as the property of a husband was best reflected in the prac-
tice of killing her during her husband’s funeral, emphasised by many
authors writing about the Slavic customs before their adopting Christi-
anity, also by Thietmar and Abraham ben Jacob. This practice was ap-
parently limited in the society and happened mainly, if not exclusively,
in the wealthiest families When a husband was not the property-holder,
or his property was smaller than his wife’s, or he lived in her house, the
position of the wife was, undoubtedly, stronger.

Probably the Church had initially little impact on Slavic marriage.
The custom of sending away a wife, or frequent cases of women’s death
at childbirth caused that the master of the house and the household took
next wives, usually younger ones. If a fairly young step-mother re-
mained at home after his death, she was often taken for a wife by one of
his sons. This practice, combated by the Church, survived in rural com-
munities for quite a long time, particularly in Rus. It was also common
to take the wife of a deceased brother, often living in the same house-
hold12. These practices reflected the trend to keep in the family those
women whose work, and dowry contributed to the growing wealth of
the household. The interference of the Church in family relations and
marriage customs had been connected already with the beginnings of

11 M. Koczerska, Rodzina szlachecka…, p. 91.
12 J. Tyszkiewicz, Kilka uwag o rodzinie w Polsce na początku XIII wieku, [in:]

Społeczeństwo Polski średniowiecznej, Vol. 6, ed. S. K. Kuczyński, Warszawa 1994,
pp. 111-120; M. Dembińska, Pozycja kobiety wiejskiej w społeczeństwie średnio-
wiecznym w Polsce, ibidem, p. 121-130.
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Christianity. The Church, not well-rooted in the local community yet,
stood no chance to pursue its aims only by its ideological impact. There-
fore, the Church hierarchy applied to rulers of freshly Christianised
countries. Only the ruler held real power assuring at least partial execu-
tion of the aims formed by the representatives of the newly accepted
religion. These demands were not easy to accept as they referred to fun-
damental principles of social life and customs traditionally connected
with it. So we can speak about the Church influence on the family struc-
ture and the principles of family life rather than about their de facto re-
alisation, which was spread over the period of several centuries13. The
fact that Church representatives turned to rulers asking them to inter-
vene in family relations caused that the ducal power acquired de facto
legal and family power. Moreover, supposedly in the early stage of
Christianisation, the Church was interested in strengthening the power
existing in this area14.

While intervening in the issues of marriage, in the first period of
its activity the Church did not reserve the right of presence at marriage
celebrations which were still held in a traditional way. Later, however,
the situation changed. At the beginning of the 13th cent., when the
Church had already had numerous clergy and well-established organi-
sation at its disposal, it was trying to take over the authority of rulers in
the area of family law. However, for a long time this authority had al-
ready solidified. It was reflected in the marriage taxes collected by
princes. They were: “virgin” (Polish: dziewiczy) tax, “widow” (Polish:
wdowi) tax or, common in late medieval Mazovia: “marriage” (Polish:
swadziebne) tax. Moreover, the rise and establishment of social depend-
ence of freemen and serfs (non-fee), living on the noble’s estates, caused
that these payments were becoming dominion payments connected
with, supposedly, the situation when a woman was leaving the estate to
marry an outsider15. The growing domination of the Church over secular
institutions eventually, during the 13th cent., made the sacramental
Christian marriage common on most of the territory of Poland. It was a

13 E. Bauto, Pogląd mistrza Wincentego Kadłubka na stosunek władzy duchowej i
świeckiej, „Nasza Przeszłość” 17(1963), pp. 61-76.

14 R. Michałowski, Chrystianizacja monarchii piastowskiej w X-XI wieku, [in:]
Animarum cultura. Studia nad kulturą religijną na ziemiach polskich w średniowieczu,
Vol. I: Struktury koscielno-publiczne, eds. H. Manikowska, W. Brojer, Warszawa
2008, pp. 11-49.

15 Ch. Klapisch-Zuber, Kobieta i rodzina, [in:] Człowiek średniowiecza, ed. J. Le
Goff, tr. M. Radożycka-Paoletti, Warszawa 2000, pp. 355-387.
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ceremony held in the parish church before the priest of the bride’s par-
ish. After the marriage there were wedding ceremonies. Due to their
solemn character, marriages were not conducted during Advent and
Lent16. Considering the initial observations, marriages can be divided
into secular ones until the end of the 12th cent. and religious ones since
the beginning of the 13th cent. The most important decisions on these
problems were taken by the IV Lateran Council in 1215, in which also
Bishop Vincentius took part as one of representatives of the Polish epis-
copate. The Church opposed to forced marriages, acknowledging only
marriages contracted by mutual consent; also the Church was against
violence used towards women at marriage, which was justified by the
equality of all people before God. Its consequence was the concept of
consensual marriage, according to which marriage was contracted only
by mutual and voluntary declaration of will by the betrothed (nupturi-
entes), pursuant to the principle of consensus facit nuptias17.

Adultery committed by a woman was severely punished already in
pre-Christian times. The right to punish an adulteress belonged to a hus-
band and his family. In the Piast monarchy it was the ruler who made the
decision and established the type of punishment. From the account given
by Thietmar we conclude that both women and men were punished for
infidelity by genital mutilation18. Master Vincentius clearly distinguishes
legitimate wives from illegitimate ones. There also appears a category of
concubines and harlots, which shows that in his times the notion of mar-
riage and other related categories of man-woman relationships, subject to
the canon law, were becoming clarified19. However, the author himself
does not provide such definitions20. The event that happened in the times
of Bolesław the Bold, when wives and daughters of knights betrayed the
absent warriors with unfree men, shows how serious an offence adultery
was21. In this case the situation was even more specific, because women

16 M. Bogucka, Gorsza płeć…, pp. 80-81.
17 Vide: W. Baran-Kozłowski, Arcybiskup gnieźnieński Henryk Kietlicz (1199-

1219). Działalnośc kościelna i polityczna, Poznań 2005, p. 204.
18 Kronika Thietmara, ed. M. Z. Jedlicki, Kraków 2005, Book VIII, § 2, pp. 581-

583; Book VIII, § 3, p. 583.
19 M. Plezia, Z zagadnień pierwotnego prawa małżeńskiego w Polsce, [in:] M.

Plezia, Od Arystotelesa do Złotej Legendy, Warszawa 1958, pp. 306-313.
20 A. Gałka, Obraz kobiety w Kronice Polskiej Mistrza Wincentego Kadłubka,

„Studenckie Zeszyty Historyczne” 10(2007), pp. 33-48.
21 A. Lis, Master Vincentius, Lublin 2016.
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coupled with slaves, thus destroying the established social hierarchy.
Even though some were forced to it, others committed betrayal voluntar-
ily, which is fully condemned by Kadłubek: “women who of their own
will succumbed to servants, were ordered to be rightly punished because
they dared to commit horrible and unprecedented crime incomparable
with any other”22, and later the chronicler writes that “nothing is so im-
pudent, so vile as disrespecting, or even violating marriage rights”23, one
of which was the exclusive right to the wife’s body. Unfaithful wives and
slaves were punished by the affected themselves and the justice done by
them is appreciated by the chronicler, as the extract quoted above shows.
However the ruler’s act is not accepted by him. The sovereign treated the
women blamed for marriage betrayal with exceptional brutality: “Even
the women who were forgiven by their husbands were persecuted with
such great monstrosity that he did not waver from putting puppies to
their breasts after casting aside the babies on whom even the enemy took
pity”24. The chronicler had different attitude to these two punishments,
partly in connection with the Christian ethics forbidding the use of such
atrocious punishments even in the event of the most severe crimes which
include adultery. Supposedly, the problem refers also to the person who
should punish. A wife was subject to the husband as the head of the fam-
ily and it was him who had the right to punish her, not the ruler, particu-
larly if the victims showed mercy to them. It must be emphasised again
that Vincentius defends those women, although he strongly condemns
their conduct and is in favour of proper punishment, but inflicted by be-
trayed husbands25.

The chronicler refers to antique history where we find similar situa-
tions: “When Scythians stayed in Asia for fifteen years, hardly had they
been called back upon strong demands of their wives who announced that
if they failed to return, they would try to have children with their
neighbours, like the Amazons had once done. The same, when they were
on the Asian expedition for eight years away from their wives, were
warded off their homes during the war with their slaves. For their wives,
weary of waiting long, married the servants who forbade their masters
coming back after the victory to enter as if they were strangers. However,

22 Mistrz Wincenty (tzw. Kadłubek), Kronika polska, tr. and ed. B. Kürbis, ed. 4,
Wrocław-Warszawa-Kraków 2008, Book II, Chapter 18, p. 73.

23 Ibidem, Book II, Chapter 19, p. 74.
24 Ibidem, Book II, Chapter 20, p. 75.
25 A. Krawiec, Seksualność w średniowiecznej Polsce, Poznań 2000, pp. 134-139.
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they atoned for it with death by crucifixion. Also the women, feeling re-
morse, finished their lives by stabbing themselves with a sword or by hang-
ing, so that their punishment was not different from the others’ and they
could be made equal by the atrocity of the crime”26.

The views of historians of law on the legal status of women on Pol-
ish lands during the Piast period are fairly diversified. Many scholars
dealing with this issue stated that women had little rights while some
even thought that they were deprived of legal capacity27. The family
organised human life from birth till death. The basic literature is pre-
sented by Maria Bogucka in her work Gorsza płeć28, which contains the
development of the research presented in her earlier book Białogłowa w
dawnej Polsce29. One of the main tasks of a woman in the Middle Ages
was hard physical work in the family environment. Particularly hard
was the life of women in rural areas. Besides helping to cultivate the
land, their main task was livestock breeding, preparing meals, stockpil-
ing and keeping the house tidy. In every season a woman had her du-
ties, even in winter when the man rested (she plucked feathers, sewed,
embroidered). Therefore, her position in the household was quite good.
It is worth indicating that work sharing in the country was more of func-
tional than of hierarchical character30. The situation of a woman living in
a town was slightly different. Here, she also fulfilled the basic functions
of rearing children and working at home or in a craft workshop. She was
often discriminated because of her sex. For the same work she received
much lower earnings than a man. Maria Bogucka indicates that there
were mainly two jobs done by unmarried women – prostitution and
domestic service31. The situation of a woman depended, first of all, on
her position in the family structure. The position of a married woman in
a noble family was different from the position in burgess or peasant
marriages. Nevertheless, a lot depended on personal relations between
spouses32.

26 Mistrz Wincenty, The Polish Chronicle, Book II, Chapter 19, pp. 73-74.
27 B. Lesiński, Stanowisko kobiety w polskim prawie ziemskim do połowy XV

wieku, Wrocław 1956 [Studia nad historią państwa i prawa, series II, Vol. IV].
28 M. Bogucka, Gorsza płeć...
29 Eadem, Białogłowa w dawnej Polsce. Kobieta w społeczeństwie polskim XVI-

XVIII wieku na tle porównawczym, Warszawa 1998.
30 Eadm, Gorsza płeć..., pp. 65-67.
31 Ibidem, pp. 70-72.
32 S. Płaza, Historia prawa..., p. 236.
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Different information about the position of unmarried women can
be found in Arabic writing. Here we must first mention the reports of
Abraham ben Jacob in Al-Bakri’s and Al-Kazwini’s accounts. This is
how, in Al-Kazwini’s account, Abraham ben Jacob characterises the in-
formation about marriage relationships during the times of Mieszko I:
“whoever was born, a male or a female, was given stipendium (pay) by
the king. When the child grows up, if it is a boy, the king marries him,
takes the dowry from his father and gives it to the woman’s father. And
the dowry is hard for them [it is expensive, difficult to pay]. If a man has
two or three daughters, [thanks to it] he becomes rich but, if he has two
or three sons, he becomes poor. Marriage [happens] at the king’s discre-
tion, not by free choice. The king takes onto himself their [his people’s]
full upkeep. The cost of the wedding is born by him as well. He is like a
tender father to his subjects. And these [Slavs] are very jealous of their
women, contrary to all Turks”33. The interpretation of Arabic accounts
does not allow for clear conclusions due to differences in the informa-
tion given. Let us quote another account by Al-Bakri about Slavic
women: “But when a maid falls in love with a man, she goes to him and
fulfils the lust of the flesh. And when a husband marries [a girl] and
finds that she is a virgin, he says to her: if there was something good in you,
men would desire you and you would certainly have chosen someone who would
have taken your virginity. Then he sends her away and makes himself
free”34. A different account of unmarried women is given by a Persian
geographer Al-Gardizi, contemporary to Al-Bakri: If a girl falls in love
with a man, she goes to him; he, having joined with her, if he finds her a
virgin, he takes her for his wife; if not, he rebuffs her and says: If there
was something valuable in you, you would be saved [in full]”35.

The article which deserves special attention is the article by Roman
Michałowski Chrystianizacja monarchii piastowskiej w X-XI wieku, which
presents the problems of marriage in a comparative way36. Following

33 Relacja Ibrahima ibn Jakuba, ed. T. Kowalski, [in:] MPH, nova series, Vol. I,
Kraków 1946, p. 50.

34 Ibidem, p. 53; Vide: G. Labuda, Ibrahim ibn Jakub, „Roczniki Historyczne”
16(1947), pp. 120-147.

35 Materiały źródłowe do historii Polski epoki feudalnej, ed. G. Labuda, Vol. I, War-
szawa 1954, p. 273; Vide: M. Plezia, Z zagadnień pierwotnego prawa małżeńskiego w
Polsce, [in:] idem, Od Arystotelesa do Złotej Legendy, Warszawa 1958, pp. 306-313.

36 R. Michałowski, Chrystianizacja monarchii piastowskiej w X-XI wieku, [in:]
Animarum cultura. Studia nad kulturą religijną na ziemiach polskich w średniowieczu,
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this scholar, let us draw attention to two extracts from the chronicle
written by Thietmar of Merseburg. The first describes customs in pre-
Christian Poland during the reign of Mieszko I: “During the pagan times
of his father [i.e., Mieszko I], after the death of every husband who was
burned on the stake, his wife was beheaded and in this way she shared
his fate after death. And if they found a harlot, her vulva was cut off to
punish her in this ugly and cruel way, and then, if I dare say so, this
shameful piece was hung over the door of the house, so that it could
catch the eye of everyone entering, could bring him round to come to his
senses and caution. The law of God orders stoning for it, and the cus-
toms of our forefathers demands such women to be beheaded”37. How-
ever, while describing the times of Bolesław the Brave before 1018, the
chronicler says: “In her husband’s [i.e., the Brave’s] country there are
many customs and, although they are horrible, they sometimes deserve
praise. His people need looking after like cattle and whipping like a
stubborn donkey; they will not let themselves be ruled in the interest of
a ruler unless he uses severe punishments. If one of the people dares
seduce someone else’s wife or commit adultery, he immediately faces
the following punishment: he is led to the market bridge and fixed there
by nailing his scrotum and testicles. Then a sharp knife is placed nearby
and he has a difficult choice: either to die there or cut off this part of the
body. If it was confirmed that somebody ate meat after the Seventh
Sunday (Tempus Septuagesime), he was severely punished by having his
teeth broken out. For the law of God, freshly introduced in this country,
is more effective by such enforcement then by fasting established by
bishops. There are also other customs, much worse than these, neither
pleasing to God nor offering anything but fear to the natives”38. The
combination of these factors made the family structure and the customs
strong39. The family was patriarchal; at its head was the father. The posi-
tion of a wife depended on the offspring; its lack could be the reason for

Vol. I: Struktury kościelno-publiczne, eds. H. Manikowska, W. Brojer, Warszawa
2008, oo. 11-49.

37 Kronika Thietmara, ed. M. Z. Jedlicki, Kraków 2005, p. 218.
38 Vide: R. Michałowski, Chrystianizacja monarchii piastowskiej…, p. 21; A. Gieysz-

tor, Le tradizioni locali e le influenze ecclesiastiche nel matrimonio in Polonia nei secoli X-
XIII, [in:] Il matrimonio nella società altomedievale, Spoleto 1977, pp. 321-342.

39 S. Trawkowski, Przemiany społeczne i gospodarcze w XII i XIII wieku, [in:] Polska
dzielnicowa i zjednoczona. Państwo - społeczeństwo - kultura, ed. A. Gieysztor, Warszawa
1972, pp. 62-118.
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sending her back to her parents as sterile, hence, unable to perform the
fundamental function40. The privileged position of a man meant that a
woman was the only perpetrator of infertility. As the importance of
woman’s work in the household sometimes made the family decide not
to reject her; however, staying in the husband’s family made an infertile
woman the subject of contempt. On the other hand, rearing numerous
offspring allowed her to increase her rights and authority in the family41.

The image of a woman in the Polish Chronicle of Vincentius was in-
fluenced by the author’s background, education and social position.
Although the chronicler does not devote too much attention to women,
the in-depth analysis of his work allows us to get both their positive and
their negative picture. Anna Gałka in her book Obraz kobiety w „Kronice
polskiej” mistrza Wincentego Kadłubka42 assumes that Vincentius, as a par-
ticipant of the IV Lateran Council was the proponent of celibacy in the
Polish Church. Thus, he could have an image of a woman threatening
the purity and being a temptation to priesthood. Women described on
the pages of the chronicle come from political elites and the ruling Piast
dynasty. The picture of Piast wives in Gallus Anonymous’ work is the
object of scholarly studies included in the first chapter of the book Kobi-
ety w dynastii Piastów written by Grzegorz Pac. The scholar compares the
chronicle with other narrative sources of the early Middle Ages. In con-
clusion, he notices some common features defining the expectations
towards women coming from higher social circles43.

Women of humble birth appear on the pages of the chronicles only
as participants of events of special interest to the authors. In all the stud-
ied chronicles there are some similarities visible in the ways women are
characterised. In each of these works we deal with both direct and indi-
rect descriptions of the female world. The full characteristics of a person
includes the elements of her appearance and personality. In the studied
sources external features of women are expressed much less clearly than
their internal ones. Most information recorded by the history writers
included female virtues. In the light of the sources they are: piety, gen-

40 M. Bogucka, Gorsza płeć…, p. 83.
41 ibidem, pp. 86-88.
42 A. Gałka, Obraz kobiety w Kronice Polskiej Mistrza Wincentego Kadłubka,

„Studenckie Zeszyty Historyczne” 10(2007), pp. 33-48.
43 G. Pac, Kobiety w dynastii Piastów. Rola społeczna piastowskich żon i córek do poło-

wy XII wieku - studium porównawcze, Toruń 2013, pp. 27-186.



151

erosity and mercy, wisdom, honesty and justice, care for the salvation of
the husband’s soul, fidelity, purity and caring for the female honour.

Medieval chroniclers very often paid attention to female piety, con-
sidering it as unquestionably the greatest of merits. Among women de-
scribed by them, piety was demonstrated not only by nuns Deo devotae, but
also lay women. Most images of female rulers included in the chronicles
strongly exhibit the element of piety. Often while characterising a specific
woman as pious, chroniclers also emphasise her virtue of chastity, which
was not always equivalent to virginitas, but also expressed her care for fe-
male honour, honor mulieris, and fidelity in marriage44. Another important
social role was motherhood and, first of all, bearing children, ensuring the
offspring; much less is known about the duties connected with their up-
bringing. As G. Duby writes, peacekeeping was one of the reasons which
made the rulers take wives. Yet, the most important was the obligation to
join with a woman to let the family survive. A woman was assessed by
fertility and, in particular, by bearing a male heir while the main and the
most important aim of marriage was procreation.

In the chronicles a significant number of remarks devoted to
women contain some information about marriages. Although neither of
the chroniclers gives a definition of marriage, each of them gives it indi-
rectly by showing a model of an ideal wife. The most striking is the fact
that marriage is presented through the picture of a woman. Among the
information on marriage, we can distinguish the problem of its contract-
ing, as well as functioning. The chroniclers recorded valuable informa-
tion about the factors determining marriage relationships. Bearing in
mind that sources speak, first of all, about women coming from ruling
houses as well as from higher feudal classes, we should expect that col-
ligations described in the chronicles have a political dimension. Princi-
pally, every marriage of a ruler had its deep political and, indirectly,
economical, justification45. Women, due to their age, usually had no in-
dependence while choosing their husband, as they were under legal
custody (manus) of male relatives, or sometimes the sovereign. The law

44 J. Chodor, Wizerunki kobiet w kronikarstwie krajów Europy Środkowo-
Wschodniej (XI-XII wiek), [in:] Uniwersalizm i regionalizm w kronikarstwie Europy
Środkowo-Wschodniej. Średniowiecze - początek czasów nowożytnych, ed. U. Bor-
kowska, Lublin 1996, pp. 268-297.

45 M. Chołodowska, Życie rodzinne pierwszych Piastów, [in:] Rodzina a wycho-
wanie - ciągłość i zmienność na przestrzeni wieków, ed. J. Jundziłł, Bydgoszcz 1995,
pp. 95-119.
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then, under the influence of the Roman law, defined the legal situation
as alieni iurs, which meant being under supervision of another person,
often the father or another male guardian, in terms of deciding about
their legal situation or property. Also widows were under the guardian-
ship of, e.g., the oldest son, as in German common law, or of church in-
stitutions, the example of which is the situation of widows in Rus, where
they were considered the people of the cerkov46.

Motherhood is presented in the chronicle on the example of love
and care shown to children by their mothers. The chroniclers clearly
showed mothers’ care and concern about the offspring. Being separated
with them filled them with greater fear because they were unaware of
their future fate. This love takes specific forms when it refers to the rela-
tions between adults and children.

2. Ways leading to marriage
The institution of marriage has been known since the ancient times.

Marriage was to deal with the problem of succession and economic issues,
it was considered the foundation of the family. Ways of contracting mar-
riage had been known earlier to people at the low level of cultural devel-
opment. With time, however they started to adjust to the needs of the times.
There were four ways of contracting marriages: by purchase, abduction,
cohabitation and formal agreement47.

Of the original forms of contracting marriage abducting a woman
seems the oldest and the most primitive one48. Abduction was an ac-
cepted form of getting married in tribal states. It happened when par-
ents refused to give away their daughter to her suitor or when they
wanted to avoid wedding gifts. Eventually men abducted brides when
they came from different, particularly hostile tribes. Probably the ety-
mology of the word “wife” [Polish: żona] offers a likely confirmation that
abduction was one of the ways of getting married in the early medieval
Poland. This word “żona” is probably derived from the verb “żonić”
which means “chase” or also “bring”49. According to Aleksander Brück-

46 S. Roman, Stanowisko majątkowe wdowy w średniowiecznym prawie polskim,
„Czasopismo Prawno-Historyczne” 5(1953), pp. 80-107.

47 M. Koczerska, Rodzina szlachecka…, p. 33.
48 Vide: W. Abraham, Zawarcie małżeństwa…,;
49 W. Uruszczak, Obyczaje ślubne we wczesnośredniowiecznej Polsce, [w:] Pań-

stwo, prawo, społeczeństwo w dziejach Europy środkowej. Księga jubileuszowa dedyko-
wana Profesorowi Józefowi Ciągwie w siedemdziesięciolecie urodzin, eds. A. Lityński
et al., Katowice-Kraków 2009, p. 742.
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ner the word “żona” meant originally “woman mother” and has a com-
mon etymology with the Latin “genus”, meaning “gender”50.

In Poland there are few sources on marriage by abduction. Per-
haps this way had been used before adopting Christianity. When Chris-
tianity was adopted, it started to disappear because the Church, accord-
ing to the Roman law, condemned this manner51. Moreover, the secular
legislature forbade abduction of wives because marriage was contracted
on the basis of mutual consent of both the bride and the groom. In prac-
tice, young people were rarely asked, their will was often broken, par-
ticularly in relation to women52. Some cases of punishing for abduction
also happened, mostly upon the initiative of parents who refused to give
their consent to marriage. Already in the 12th cent., among the eastern
Slavs, abduction was a common and legal way of contracting marriage.
However, it must be indicated that it was not a kidnapping sensu stricto,
but a symbolic gesture after the previous agreement. Hence, if in the east
it was common, on the Polish territory, if it legally existed, it was soon
condemned and banned53.

Among scholars there are proponents (Jan Adamus), as well as
opponents (Władysław Abraham) of the thesis on the legality of mar-
riage by abduction. In the Polish Middle Ages people relied on the ques-
tion of bishop Pełka, issued in 1199 to Pope Innocent III. It was the so-
called decretal, the letter giving an answer to the legal question. Pełka
asked a question whether a kidnapped girl who had married in the face
of the Church her kidnapper in another diocese, did contract valid mar-
riage54. Abraham interpreted it in such a way that the bishop could see
the difference between domestic law, forbidding such marriages, and
the church law, which in those times accepted the consent of the kid-
napped as condition sufficient for marriage validity; therefore, he
wanted to make sure whether church principles prevail in this case.
Abraham did not see any importance in the phrase “in another diocese”,
seeing it as the result of a concrete situation. Whereas Adamus empha-
sised the phrase in aliam dioecesim, treating it as the key explaining real
intentions of the bishop. He stated that the difference between the canon

50 A. Brückner, Dzieje kultury polskiej, t. I: Od czasów prehistorycznych do r.
1506, Kraków 1930, pp. 107-132.

51 W. Abraham, Zawarcie małżeństwa…, pp. 72-87.
52 Vide: M. Bogucka, Białogłowa…,: eadem, Gorsza płeć….
53 W. Uruszczak, Historia państwa…, p. 300.
54 W. Abraham, Zawarcie małżeństwa…, pp. 72-87.
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law and the domestic law was not sufficient reason to apply to the pope.
From the whole record Adamus concluded that in one district (i.e., in
one tribe, because he identified those two concepts as identical) marriage
by abduction was allowed, while in another one it was not55. The Church
assumed that abduction with the aim to marry against the parents’ wish
was not the act of kidnapping. It only demanded the consent of the
bride. The pope acknowledged this marriage as valid if the woman had
expressed her willingness to marry fully consciously and voluntarily,
despite the earlier abduction56. The Church accepted the validity of mar-
riage on condition that the betrothed had expressed their mutual will to
marry57. According to Bogdan Lesiński abduction was still quite a fre-
quent way of getting a wife in the 12th, and perhaps in the 13th cent.58.

Bolesław the Brave, wanting to enter into Alliance with Jarosław
the Wise, was courting his sister Przedsława. When his requests were
rejected he invaded Kiev: „ (…) in glory and splendour he took revenge
for his injustice on the king of Rus who refused to give him his sister for
wife. Outraged Bolesław invaded the kingdom of Rus with great force,
and when they tried to stand against him, but did not dare fight a battle,
he broke them up like the wind breaks the dust. Yet, he did not delay his
march by taking the towns and gathering the loot, like raiders usually
do, but he hurried to Kiev, the capital of the kingdom, to capture its cen-
tre and the king himself”59. In the further part of the narrative Gallus
Anonymous puts the following words in Bolesław’s mouth: “As at this
hour the Golden Gate is stabbed with this sword, on the next night shall
succumb the sister of the most cowardly of kings, who did not want to
give her to me. However, she shall not join Bolesław in the marriage bed
but once only, as a concubine, so that the insult to our family is revenged
in this way, and Russians for their offence and shame”60.

Together with the development of the clan system, new ways of
contracting marriage appeared, requiring the consent of the bride’s par-
ents – marriage by purchase and matchmaking [Polish: zmówiny]. All
these types of marriage did not follow one another but appeared collat-

55 J. Adamus, Uwagi o pierwotnym małżeństwie polskim i słowiańskim, „Pamięt-
nik Historyczno-Prawny” 4(1929), z. 1, p. 24.

56 W. Uruszczak, Obyczaje ślubne…, p. 742.
57 A. Dziadzio, Powszechna historia…, p. 305.
58 B. Lesiński, Stanowisko kobiety…, p. 84.
59 Anonim tzw. Gall, Kronika polska, tr. R. Grodecki, prepared by M. Plezia,

ed. IX, Wrocław 2008, Book I, Chapter VII, pp. 22-23.
60 Ibidem, Book I, Chapter VII, pp. 22-23.
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erally. With the spread of Christianity, there appeared a trend to ques-
tion the validity of more archaic forms of marriage. Wacław Uruszczak
states that abduction must have met with condemnation when Chris-
tianisation was progressing on the Polish territory. In the 13th cent., the
acts of the synods of Polish bishops condemned all abductions and for-
bade priests to solemnise the marriage between the kidnapped and the
kidnapper, even if the woman expressed her consent (Wrocław 1248)61.
Among poorer people marriage by cohabitation functioned even longer,
when marriage by abduction was already disappearing under the pres-
sure of the Church, and matchmaking as a property agreement no
longer played an important part.

With time the custom of abduction was transformed into bride
buying, which, as mentioned earlier, was the oldest and the most com-
mon form of contracting marriage among Germans, as well as Slavs.
From the information given by Tacitus, during the tribal period German
marriages were contracted by way of agreement between the families of
the bride and the groom. In consequence of such an agreement, the bride
was given away with some symbolic formalities and taken over by the
groom who was obliged to give gifts to the woman’s family. These gifts
were acknowledged as the price of buying the bride. The emergence of
such marriages was caused by the development of tribal families which,
supposedly, did not always live in peace. Abduction of a woman by a
man of the hostile family did not offer much chance to improve the rela-
tions between them. Therefore a system was necessary which could heal
the dispute. Marriage by buying a bride became the only legal and
proper way of marrying62.

This view is confirmed by Władysław Abraham who quotes the
description of Abraham ben Jacob, a Jewish merchant’s travels in Slavic
countries. He talks about Mieszko I’s country and his retinue of warri-
ors: “If a child is born to one of the team, the prince orders the upkeep
regardless of the sex and when it grows up, if it is a male, the king mar-
ries him, and pays the marriage gift for him to the girl’s father. If it is a
female, he marries her off and pays her father the gift for the husband.
And the marriage gift is considerable among the Slavs (…). If someone

61 W. Uruszczak, Dwunastowieczna polemika w sprawie zawarcia małżeństwa,
„Annales Canonici” 2(2006); idem, Ustawodawstwo synodów kościoła polskiego
XIII-XIV wieku, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 50(1999), z. 1-2, pp. 78-99.

62 Ibidem.
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has two or three daughters, they are the cause of his wealth, but if he has
two sons, it makes him poor”63.

The most plausible evidence for the existence of this form is bride
price (Polish: wiano), which meant providing for the wife by the hus-
band, which is understood as a form of purchase, or the price paid for
the wife64. In Polish the term wiano comes from the verb “wienić”, which
originally meant “to sell”. Bride buying probably disappeared in the 12th

cent.65. At that time wiano was a sum that the husband provided for the
wife in return for the dowry66. Wiano was probably the sign of an older
practice of giving a wedding gift to the parents. In Wacław Uruszczak’s
view, wiano – a wedding gift for parents was transformed into wiano – a
wedding gift to the wife67. Initially however, the dowry was what a
woman received from her parents on her wedding day68.

At the beginning the Church authorities tolerated the practice of
contracting marriage by agreement between the bride’s family and her
future husband, the object of which was buying the power over the wife,
i.e., mundium. They demanded that a priest took part in the marriage
ceremony. The priest gave the betrothed his blessing. In the early Mid-
dle Ages, there were, principally, two acts necessary to contract mar-
riage: the betrothal (sponsalia) and giving the girl away to her betrothed
(traditio). Longobards considered the betrothal as a legal act contracted
between the future husband and the girl’s parents. The sum of money
the future groom paid at betrothal was considered as the security in the
event of widowhood69. Also, if the relatives opposed to marriage later,
he could take the bride back by force. The girl, who would marry an-
other man, lost the gifts received and her husband had to pay her ex-
fiancé the double amount of the down payment he made at betrothal.
Engagement could be broken due to illness (leprosy, blindness) or be-
trayal. Whereas, the second act necessary to contract marriage was the

63 Relacja Ibrahima ibn Jakuba z podróży do krajów słowiańskich w przekładzie Al-
Bekriego z około 973 roku, [in:] Monumenta Poloniae Historica, nova series, Vol I,
Kraków 1946, p. 50; Wybór tekstów źródłowych z historii państwa i prawa polskiego,
ed. J. Sawicki, Vol. I, Part I, Warszawa 1952, p. 10.

64 W. Abraham, Zawarcie małżeństwa…, pp. 72-87.
65 M. Koczerska, Rodzina szlachecka…, p. 34.
66 W. Abraham, Zawarcie małżeństwa…, pp. 72-87.
67 W. Uruszczak, Obyczaje ślubne…, p. 744.
68 Vide: A. Radzimiński, Kobieta w średniowiecznej Europie, Toruń 2012, pp.

139-161.
69 W. Uruszczak, Obyczaje ślubne…, pp. 744.
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act of giving away the bride. It was a solemn act happening in the pres-
ence of relatives and witnesses. A father or a guardian gave the bride to
the groom, usually adding an object (a coat or a small sword) as a sym-
bol of the transfer of power over the woman. The sign of leaving the
father’s authority was a custom of cutting hair or mock-flogging. On the
same day the groom received the bride’s dowry. Then there was a
beilager (Polish: pokładziny). The consummation of marriage by the
physical contact of spouses did not have any significant impact on its
validity. Principally, since the 11th cent., it was the priest who gave the
bride to the groom in church, pursuant to the principle of traditio ante
ostium ecclesiae – before the church gate. However, he acted as a witness,
not a creator of marriage. The problem of bride buying is connected with
the lack of the woman’s independent will to choose a husband, which
may confirm the poor legal status of women in those days70.

Another way leading to marriage was cohabitation. It was differ-
ent from concubinate, i.e., the de facto relationship between a man and a
woman in which there was no will to marry71. From the decretal of Pope
Celestin III (1191-1198) addressed to Pełka, Bishop of Kraków (1187-
1207) we learn about the case of Wit, Kraków Deacon. He was accused
of successive bigamy, i.e., of having two successive wives. He claimed
that the first woman was not his wife although he had lived with her for
six years. Deacon argued that she had come to him out of her own will
and had not been given to him by her parents or relatives72. Wit recalled
the common law, according to which a maiden should be given away by
her parents or relatives73. The decretal of Pope Celestin III constitutes an
important source giving information on the old marriage law confirm-
ing, indirectly, that in the times of Vincentius there was a custom of con-
tracting marriage by cohabitation. From Adam Vetulani’s studies we can
conclude that at the turn of 12th and 13th cent. marriage based on the de
facto cohabitation of spouses by the voluntary removal of the woman to
the man’s house was acknowledged as valid74. Marriage by cohabitation
was common among rural population throughout the whole period of
the Middle Ages. Undoubtedly, this way of contracting marriage was

70 B. Lesiński, Stanowisko kobiety…, p. 83.
71 W. Uruszczak, Obyczaje ślubne…, p. 745.
72 A. Vetulani, Nowe źródło do historii staropolskiego prawa małżeńskiego, „Cza-

sopismo Prawno-Historyczne” 4(1952), pp. 150-159.
73 W. Uruszczak, Obyczaje ślubne…, pp. 745-746.
74 A. Vetulani, Nowe źródło…, pp. 150-159.
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encountered in other social groups, which is proven by the case of Wit,
Kraków Deacon75.

Another way of contracting marriage was a formal agreement.
Probably in Frankish times, bride buying changed into marriage by formal
agreement. It included the obligation of the debtor to pay the benefits in the
future. It was divided into two separate parts: matchmaking (Polish:
zmówiny; Latin: desponsatio) and wedding (Polish: zdawiny; Latin: traditio)76.
One of the main causes of the change from buying to a formal agreement
was the aim of such marriage. Buying a wife meant buying a future mother
of the clan, entering into a new sacramental relationship. With the devel-
opment of culture, the society stopped accepting marriages contracted in
this way. The structure of the formal agreement was based on two mo-
ments: entering into agreement and executing the agreement, i.e., giving
away the wedded women. The agreement was entered into by the groom
and the woman’s father. Hence, unlike the purchase, this new formal act
happened without the presence of the bride. Only after both acts were
completed, was the marriage valid. With time, there was only a formal
agreement and a church marriage ceremony completing it77.

Polish zmówiny was different from the engagement accepted by
the Church or the betrothal coming from the tradition of the Roman law.
The basic difference was the fact that this act was effective without the
active participation of women; it was a de facto a marriage agreement
the moment the bride was given away to her future husband. Zmówiny
was held by matchmakers (Polish: dziewosłęb or swat) who acted as me-
diators between parties and led to the agreement between them.
Whether a woman was willing to be married was not important even in
the late Middle Ages, especially if she was a minor. It was the father or
the guardian who always had the power over a woman and she was to
obey his decisions. Marrying without father’s (or guardian’s) consent
was against the sense of legality of the society and led to severe effects
on the property. As for the contents of zmówiny, besides the agreement
and its terms, it also included legal decisions which were intended to
confirm the agreement and secure its execution. The most frequently
used was the vadium, a determined sum of money, i.e., the contractual
penalty. This way was so common that it was used even by the Church.

75 Ibidem.
76 Vide: K. Sójka-Zielińska, Historia prawa, Warszawa 2005.
77 W. Abraham, Zawarcie małżeństwa…, pp. 129-130.
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Zdawiny included three separate elements: The main act of giving
away the bride during the wedding ceremony, moving to the husband’s
house and beilager (copula carnalis). Organising the act of giving belonged
to people under whose power was the bride. At the end of the 15th cent.
this act started to be called a wedding. There are some records stating that
matchmakers brought the wife to the husband’s house, but we cannot
find any legal significance of this custom. Probably moving was more
traditional and symbolic. It must be emphasised that there were excep-
tions when the groom moved to the bride’s house. The act of beilager,
which is of more importance, was more widely described in the literature.
Western sources offer extensive descriptions of this act on which the va-
lidity of marriage depended. In Poland it was not as important. It was the
act of physical possession of a legally given wife. It was a supplement to
the wedding ceremony. Wacław Uruszczak indicates that the name “mar-
riage” (Polish: małżeństwo)” derives from the German term “mahl”, i.e.,
“feast” and the word “żeńśtwo”, i.e., “receiving a wife”78.

The last way of contracting marriage was the de facto conjugal life,
i.e., concubinate.

Since the ancient times concubinate has been considered as the re-
lationship between people who cannot (due to some marriage impedi-
ments) or do not want to (due to formalities they need to fulfil) marry
but at the same time want to lead the life together. Whereas, among
Germanic peoples, the common way of contracting marriage was a con-
sent of a man and a woman to live in one household and lead the conju-
gal life, without a solemn ceremony of giving a bride to the groom by
her family.

The aim of this part of the book was to present the ways of con-
tracting marriage in the Middle Ages. They were developing with the
changing times and needs. Initially the tribal states, which did not need
special forms and traditional customs connected with this act, accepted
abducting wives without the knowledge or consent of parents. When
these peoples started to develop and become more civilised, a new way
of marriage by wife purchase developed, as well. This form was impor-
tant in solving conflicts between clans, i.e., it had political significance.
Finally, buying transformed into a formal agreement. Of all the known
ways of contracting marriage, only matchmaking was accepted by the
Church which recognised it as an agreement to marry in the future, i.e.,
engagement. In medieval Europe marriage was ruled by the canon law

78 W. Uruszczak, Obyczaje ślubne…, p. 747.
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which recognised only those marriages as valid in which both of the
parties expressed their will to marry the other party. However, it was
not necessary for marriage to be contracted before any priest or official.
Summing up, we can claim that the most important elements of the ca-
nonical concept of marriage included: the principle of indissolubility, the
equality of man and woman and the sacramental character of marriage.
All the above ways of contracting marriage in the Middle Ages were
secular, however, with time the Christian concept started to prevail79.

3. Forms of contracting marriage
Formality of legal action of the original law was reflected not only

in external forms, in functional symbols and gestures, but also in words,
strictly defined and applied to every legal act. These formulas had to be
rigorously respected and, if they were overlooked or wrongly used or
expressed, the act was made ineffective.

Characterising the church form of contracting marriage it must be
indicated that initially the priest blessed the bride and the groom, which
was of no significance for the existence of the relations. Gradually since
11th cent. the church form was adopted among the upper classes, but it
did not affect the existence of marriage contracted in a secular way (par-
ticularly in rural areas). Marriage was a sacrament which the newly-wed
administered to each other, while the priest was only a witness. Marriage
came into being as a result of the mutual declaration of will by a man and
a woman (consensus facit nuptias). The Catholic Church fought with polyg-
amy, as well as marriages by abduction or purchase. Initially, it did not
define the detailed form of marriage ceremony, only accepted the declara-
tions of will, and the priest blessed the secular marriage on the next day.
With time, it led to the Church monopoly in personal marriage cases (leg-
islation and juridiction). In 1197, the papal legate Peter of Capua ordered
the church form of marriage ceremony to be used in Poland; however, it
was not observed at once, particularly in rural areas. Since the IV Lateran
Council in 1215, the Church tried to propagate marriage banns to detect
marriage impediments. The banns were announced on three consecutive
Holy Days before the marriage was contracted in parish churches of the
betrothed. Also the canonical concept of marriage was defined; it deter-
mined its consensual nature, i.e., mutual and voluntary declaration of will
by the betrothed, with which they administered the marriage sacrament
to each other (sacramental character of marriage).

79 A. Lis, Family law of the Piast Poland, Lublin 2017.
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The custom of holding hands was a sign of promise, mutual
fidelity or relationship. This holding hands (manuum stipulatio, suspectio)
was, according to the records, the expression of confirmation of the
promise of mutual fidelity. This custom was unknown to the old Polish
law. The hand (Polish: ręka) symbol appears when giving the warranty
(Polish: rękojmia), taking bets or obligations, and confirming the
obligation to keep them. This act was described by the phrase “w rękę
ślubić” (hand-promise). It is worth remembering how important this
custom was in the Slavic world at the turn of 11th and 12th cent.
Discussing it, we must mention the folk custom of binding the hands of
a bride and a groom. Even though it resembles the custom of binding
the hands with the stole, performed by the priest if asked, it is assumed
to be the oldest form of not only betrothal (Polish: zrękowiny) but also the
marriage vows in the pagan times. This customs defined symbolically
the bond of interdependence of the parties, as well as mutual personal
responsibility for keeping the betrothal and giving the bride to the
groom’s power80. In medieval Poland this act had certain, strictly
defined, legal solemnity of the marriage contract. In the old medieval
wedding ceremony a wreath certainly held an important position. Using
it was common on various occasions. The custom of garlanding the
bride and the groom was retained by Christians as well and, as a result,
it entered into the liturgy of the Greek Church, where it was
transformed into putting the wreaths onto the heads of the bride and the
groom. Here the wreath usually served as a symbol of virginity or the
relationship of Christ and the Church. Later wreaths were replaced by
metal crowns. There was also a custom in which the newly-weds kept
the crowns as a sign of marital status and took them off in church on the
eighth day after the wedding. The chronicler from Prague wrote that the
wife of Mieszko I, Doubrava, a Bohemian princess, had already had a
virginal wreath before: “she was highly ignoble as an elderly woman;
when she married the Polish Prince, she took of the torse from her head
and put on a maiden’s wreath, which was great female madness”81.

Some scholars think that a ring was an indirect payment which re-
placed the previous purchase price for a woman or for the power over
her, or else it was presented as a down payment to ensure that the con-
tract was binding. Whereas, other scholars think that it had no impor-

80 W. Uruszczak, Historia państwa…, p. 300.
81 Kosmasa Kronika Czechów, tr. M. Wojciechowska, Warszawa 1968, Book I,

Chapter 27, p. 149.
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tance as a necessary formality to make the contract valid, but it was only
the sign of contract execution82.

Among various gifts which the fiancée made to his candidate
when the mutual agreement had been reached, are various parts of
female attire such as a fur coat, mitre or slippers. Some of these gifts may
be a remainder of the old purchase price, the original dowry, just like
the mentioned payment for the wreath or the wedding twig. Others may
be classified as gifts made to indicate mutual acceptance of the
betrothed83.

During the church marriage in the East there was a kiss after
taking off the wreaths (or crowns), whereas in the West, after the initial
prayer, after the consecration of the ring or at the end of the wedding
mass, before the communion. Initially, the bride had her hair cut, later
this custom changes into unbraiding the hair. On the Polish territory it
was often performed by the brother during the ceremony of putting a
cap on the bride’s head. It probably symbolised yielding her over to the
husband’s authority. In terms of its content, this ceremony of changing
the head wreath into the cap indicated the change in the status of a bride
who becomes a married woman. The difference in the head attire was
that girls walked with their head uncovered or dressed in flowers,
ribbons or wreaths, while married women had a vail, a cap or other
head coverings84.

Medieval weddings were usually uproarious and lasted even a
few days. They were filled with music, songs, dance and feast85. The
wedding feast had a solemn legal significance, as it was a form of
reinforcing the agreements. Marriage, as a family law contract,
contracted to give the beginning of a new life and to ensure the
continuity of the family line, was a joyful event celebrated with due
solemnity. The bride was moved to her husband’s house by being
escorted to her husband’s house together with her dowry. The act of
beilager happened both after and during the wedding feast. The bride
was escorted to the wedding chamber by wedding officials and feast
participants86.

82 W. Abraham, Zawarcie małżeństwa…, p. 130.
83 Ibidem.
84 cf. P. Dąbkowski, Prawo prywatne polskie, Vol. I, Lwów 1910.
85 Vide: Gall Anonim, The Polish Chronicle, Book II, Chapter 23, p. 88.
86 W. Abraham, Zawarcie małżeństwa…, p. 130.
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Streszczenie:
Charakter rodziny w średniowiecznej Polsce był zróżnicowany w

zależności od grupy społecznej, stopnia zamożności, sytuacji własno-
ściowej, tradycji, regionu oraz wielu innych czynników. Rodzina okre-
ślała, od chwili narodzin, przynależność stanową swych członków. Silne
w okresie średniowiecza poczucie solidarności grupowej i stanowej
opierało się przede wszystkim na wzajemnym wspieraniu się członków
rodziny. Najważniejszymi funkcjami rodziny były: prokreacyjna, go-
spodarcza, wychowawcza, kulturalna i zabezpieczająca. Należy podkre-
ślić, iż potrzeby człowieka w okresie średniowiecza były realizowane
głównie w rodzinie. Stanowiła ona oparcie dla poszczególnych jej człon-
ków i zapewniała bezpieczeństwo. Powolna przebudowa podstaw wła-
dzy wpływała na kształtowanie się tożsamości grup rodzinnych i rodo-
wych.

Słowa kluczowe: kobieta, małżeństwo, rodzina, prawo średnio-
wiecza

Summary:
The nature of the family in medieval Poland was varied depend-

ing on the social group, wealth, ownership situation, tradition, region,
and many other factors. The most important functions of the family
were procreative, economic, educational, cultural and safety. It should
be emphasized that the needs of people in the Middle Ages were im-
plemented mainly in the family. It provided support for each of its
members and assured safety.

Key words: woman, marriage, family, the law of the Middle Ages
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Dominik Kuca

Ochrona instytucji rodziny w ustawie zasadniczej RP
i w polskim systemie prawnym- rozważania na tle stanowisk

orzecznictwa

Wstęp
Według kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, rodzina jest to

związek małżeński, zawarty między dwoma osobami, związek taki
kieruje się istnieniem równych praw i obowiązków1. Definicja i
formalności potrzebne do zawarcia związku małżeńskiego są podawane
w wyżej wymienionym kodeksie. Preferowany przez ustrojodawcę (i co
za tym idzie preferowanym przez społeczeństwo) model małżeństwa
opisany jest już w najważniejszym akcie prawnym Polski, czyli w
ustawie zasadniczej Rzeczpospolitej Polskiej. Opisywany tam model
rodziny jest nastawiony na związek kobiety oraz mężczyzny2. Poddając
artykuł osiemnasty ustawy zasadniczej (w którym opisywany jest wzór
małżeństwa) wnioskowaniu a contrario, możemy dojść do wniosku, że
związek kobiety i mężczyzny, macierzyństwo oraz rodzicielstwo są
oddzielnie funkcjonującymi bytami, nie podlega jednak wątpliwości
fakt, że są od siebie zależne.

Rodzicielstwo oraz rodzina nie występują obok siebie we
wcześniej opisanym przepisie prawnym, zastosowanie takiej operacji w
procesie tworzenia aktu prawnego wykluczałoby możliwość połączenia
ze sobą terminów małżeństwa oraz rodziny w funkcjonowaniu
prawnym. Wnioski wyciągnięte z takiej analizy prowadzą nas do tego,
iż rodzina występująca w prawie polskim jest nastawiona na
pozostawienie potomstwa, lecz nie jest koniecznym warunkiem do tego,
aby związek między dwiema osobami płci przeciwnej nazwać rodziną.

1 Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy Dz. U.
1964 Nr 9 poz. 59

2 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona
przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w
referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r.
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1. Pojęcie dobra rodziny
Pojęcie to nie zostało zdefiniowane w ustawie zasadniczej

Rzeczpospolitej Polskiej. Orzecznictwo wypowiada się na ten temat w
sposób pozwalający na szeroką interpretację ustawodawcy w granicach
politycznego uznania. Ustawodawca jest jedynie zobowiązany do
przestrzegania wymogów wyznaczonych w Konstytucji (TK z: 8.5.2001
r., P15/00, OTK 2001, Nr 4, poz. 83). Światło na to pojęcie, może
dokładniej rzucać podkreślenie nadane ze strony doktryny, które mówi,
że pojęcie to ma aspekty materialne duchowe jak i moralne3.

2. Ochrona rodziny w świetle artykułu 41 Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.

Druga część ustępu drugiego artykułu czterdziestego pierwszego
ustawy zasadniczej Rzeczypospolitej Polskiej, w literalnym brzmieniu,
obliguje stronę, która pozbawia wolności osobę, do zawiadomienia
rodziny lub osoby wskazanej przez pozbawionego wolności o
zaistniałym, wyżej wymienionym fakcie4. Ratio legis przedstawionego
artykułu w dużej mierze polega na zapewnieniu oskarżonemu
możliwości ochrony swoich praw we wszystkich stadiach
procesowania5 oraz możliwości podjęcia interwencji przez rodzinę czy
to osobę wskazaną przez pozbawionego wolności. Orzecznictwo w
przypadku zażaleń ze strony osób pokrzywdzonych, często powołuje
się na łamanie zasad sprawiedliwej procedury sądowej, z pominięciem
zaznaczonej w konstytucji pozycji rodziny bądź osoby wskazanej przez
poszkodowanego6. Błędna interpretacja tego przepisu może sugerować
zrównanie praw rodziny w zakresie opisanym w konstytucji, z
wskazanymi osobami bądź pogorszenie pozycji rodziny w sprawach
związanych z pozbawieniem wolności członków tej rodziny, jednak
wprowadzenie do artykułu czterdziestego pierwszego osoby trzeciej ma
za zadanie chronienie osób pozbawionych rodziny lub nie
posiadających jej w ogóle. Ochrona rodziny przez prawo polskie w tym
artykule przejawia się tym, że podkreśla fakt istnienia więzi w rodzinie
oraz stawia ją na pierwszym miejscu w przypadkach kryzysowych.

3 Borysiak, Duże Komentarze Becka Tom I, M. Safjan, L. Bosek (red.), Wyd. C.
H. BECK, Warszawa 2016

4 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, jw. Art. 41
5 Wiliński/Karlik, Duże komentarze becka Konstytucja RP, Tom I, M. Safjan, L.

Bosek (red.), Wyd. C. H. BECK, Warszawa 2016
6 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 grudnia 2004 roku SK/2004
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3. Prawa rodzicielskie w Konstytucji, ochrona swobody wychowania.
Przepisem ustawy zasadniczej regulującym prawa rodzicielskie

jest artykuł czterdziesty ósmy, który w swojej treści zawiera informacje
o tym, że rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z
własnymi przekonaniami, takie wychowanie powinno uwzględniać
wolność dziecka oraz jego rozwój7. Sens tego artykułu nie pochodzi z
nadania państwowego, chociaż jego postanowienia są wykonywane pod
kontrolą państwa oraz kontrolą społeczną, prawa rodziców względem
dziecka są przyrodzone i naturalne. Zagwarantowanie możliwości
wychowania swojego dziecka według własnych przekonań, docelowo
zapewnia również rodzinie i pojedynczym jego członkom, posiadanie
własnych przekonań oraz przekazywanie ich osobom trzecim. Artykuł
wyżej wymieniony nie przedstawia dokładnie praw rodziców
względem swojego dziecka, co stanowi o tym, że szczegółowe prawa
będą opisane w zwykłym ustawodawstwie, taki zabieg ma na celu
pozostawienie dużej wolności w wychowaniu. Zastosowanie tego
prawa występuje w orzecznictwie i podkreślają naturalny charakter
procesu wychowywania dziecka przez rodziców, co stanowi ochronę
instytucji rodziny pod tym względem, że nie ogranicza jej praw, kiedy
rodzice działają na korzyść dziecka i w dobrej intencji, natomiast
stosowanie tego prawa ma jedynie charakter kontrolny mający
ograniczyć patologiczne zachowania oraz możliwie zmaksymalizować
prawa do wychowania swojego potomstwa w zakresie własnych
przekonań. (wyr. TK z:11.10.2011 r., K 16/10, OTK-A 2011, Nr 8 poz. 80
oraz 21.1.2014 r., SK 5/12. OTK-A 2014 Nr 1, poz. 2 pkt 3.1.1)8. Przepis
ten mając zastosowanie w rzeczywistości jest odzwierciedleniem
wolności rodziny oraz naświetla to, że ustawa zasadnicza między
innymi ma na celu ochronę rodziny w ten sposób, że pozwala jej na
budowanie swoich własnych wartości i nie narusza jej podstawowych i
naturalnych praw do rozwoju. Wymienienie możliwości ograniczenia
praw rodzicielskich w ustępie drugim artykułu czterdziestego ósmego,
jest mechanizmem, który ma na celu chronienie instytucji rodziny w
ogóle, brak ograniczeń wymienionych w ustawach mogłoby prowadzić
do powstania patologicznych sytuacji, prowadzących do zachwiania
pozycji rodziny w prawie polskim.

7 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, jw. Art. 48
8 Borysiak, jw.
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4. Pomoc społeczna- zestawienie artykułu 71 z ustawą o pomocy
społecznej

Znajdujące się w treści artykułu siedemdziesiątego pierwszego
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej przepisy mają charakter
bezwzględnie podkreślający faworyzację rodziny w prawie polskim,
jego zawartość mówi o gwarantowaniu praw do szczególnej pomocy ze
strony władz publicznych dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji
materialnej i społecznej, zwłaszcza dla rodzin wielodzietnych oraz
niepełnych9. Podstawą do zamieszczenia tego artykułu w ustawie
zasadniczej jest zapewnienie ciągłości w optymalnym rozwoju rodziny,
uwypuklenie tego, że rodzina jest podstawową komórką pozwalającą na
funkcjonowanie państwa i należy jej się właściwa pomoc, zapewniająca
jej środki do realizacji swoich podstawowych funkcji. Wymienienie tej
normy w konstytucji ma też charakter informacyjny dla ustawodawstwa
zwykłego, który na jej podstawie ma konstruować prawo
uwzględniające dobro rodziny oraz ma regulować prawo w ten sposób,
aby przyszłe ustawy nie mogły ograniczać praw rodzin. Organy
orzecznictwa polskiego przyjmują, że ochrona rodziny nie może
przebiegać w sposób, w którym bierze się pod uwagę dobro
indywidualnego członka rodziny, lecz należy brać pod uwagę dobro
rodziny w całości lub dobro rodzin w całości. (wyr. TK z: 10.7.2000 r., SK
21/99, OTK 2000, Nr 5, poz. 144, pkt 8; 4.4.2001 r., K 11/00, OTK 2001,
Nr 3, poz. 54; 22.7.2008 r., P 41/07, OTK-A 2008, Nr 6, poz. 109)10.

Według ustawy o pomocy społecznej, pomoc społeczna nie należy
się wyłącznie rodzinom, które swoją budową podlegają pod definicję
skonstruowaną na podstawie konstytucji, lecz także wspólnotom
uznawanym wedle tego aktu za rodzinę, co prowadzi do tego, że
ochrona dobra i interesu rodziny tradycyjnej w prawie polskim może
ulegać degradacji. Za rodzinę w wymienionym akcie, zgodnie z art. 6
pkt 14, uznaje się osoby spokrewnione i niespokrewnione, pozostające w
faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące, przy
czym obydwie przesłanki muszą być spełnione łącznie11. W tym
znaczeniu, pomoc społeczna należy się również osobom pozostającym
w związku konkubenckim. Według orzecznictwa (Wyrok z dnia 25
sierpnia 2015r., sygn. akt. III SA/Kr 1948/14) przepis ten ma szerokie

9 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, jw. Art. 71
10 Borysiak, jw.
11 Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dz. U. 2004 nr 64

poz. 593
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zastosowanie, nie tylko w rodzinach, ale też w tworzonych
wspólnotach, zarządzających wspólnie majątkiem. Taki wyrok
pozostawia wiele wątpliwości co do zgodności z ustawą zasadniczą i
może prowadzić do zniechęcenia budowania rodzin zbudowanych na
więziach pokrewieństwa, co z kolei prowadzi do zaburzenia
fundamentu społeczeństwa przez niszczenie jej podstawowej komórki
jaką jest rodzina. Faktyczne realizowanie celu tej ustawy pogarsza
pozycję rodziny opartej na więziach krwi i w jej zakresie stawia dwie
inne instytucje na tym samym miejscu.

5. Rodzina w preambule do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
Tekst wstępu do aktu prawnego którym jest konstytucja wymienia

instytucję rodziny, lecz jest ona nazwana Rodziną Ludzką co
naprowadza czytelnika do wniosku, że jest mowa o ogóle rodzin, nie
tylko tych żyjących w Polsce12. Co więcej, jest również mowa o
współpracy z innymi krajami dla dobra wyżej wymienionej rodziny.
Stworzenie pojęcia Rodziny Ludzkiej przez ustawodawcę nie umniejsza
pozycji rodziny w ujęciu tradycyjnym, czyli takiej która jest wymieniona
w dalszej części aktu, lecz zabieg ten ma celu zaznaczenie tego, że
rodzina jest podstawą funkcjonowania nie tylko państwa polskiego, ale
każdego innego kraju. Preambuła, ze względu na swoją nietypową
formę, przez to, że nie jest ujęta w ten sam sposób co reszta konstytucji,
tworzy wiele problemów dotyczących jej znaczenia w akcie prawnym,
jest przedmiotem pytań, zwłaszcza na temat tego czy jej treść ma
znaczenie prawne czy też nie ma. Orzecznictwo twierdzi, że preambuła
sama w sobie nie rodzi bezpośrednio żadnych skutków prawnych, ale
ma znaczenie normatywne (Wyrok z 11 maja 2007 roku (K2/07)). Wyrok
orzecznictwa w tym przypadku, zadecydował o tym, że instytucja
rodziny w prawie polskim ma niesamowicie ważne znaczenie,
ponieważ konstrukcja wstępu do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
pozwala na wyciągnięcie wniosku, że rodzina jest najważniejszym
elementem społeczeństwa, bez wyroku potwierdzającego charakter
prawny preambuły, istniałaby szansa na pojawienie się wątpliwości na
temat tego czy rodzina w państwie polskim jest rzeczywistym
przedmiotem ochrony i gloryfikacji.

12 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, jw.
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6. Wspomaganie rodzin wielodzietnych
Rodziny wielodzietne z uwagi na to, że utrzymanie ich staje się

większym wyzwaniem niż utrzymanie rodziny z paroma jej członkami,
stały się przedmiotem opieki państwa, nie tylko przez umieszczenie
przepisu w konstytucji, ale przez ustawodawstwo pozwalające na
realizację pomocy skierowanej bezpośrednio dla nich. Ustawą działającą
w ten sposób jest Ustawa o Karcie Dużej Rodziny. Zakres osób mających
prawo do korzystania z Karty Dużej rodziny jest szeroki, obejmuje
bowiem rodziców– w tym także rodziców zastępczych lub osoby
prowadzące rodzinny dom dziecka, małżonków rodzica, dziecko - przez
które rozumie się także osobę, nad którym rodzic sprawuje rodzinną
pieczę zastępczą, oraz osobę przebywającą w dotychczasowej rodzinie
zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka. Stworzenie tak licznego
grona obiorców benefitów związanych z posiadaniem Karty Dużej
Rodziny skutkuje tym, że istnieje małe prawdopodobieństwo na to, że
osoby najbardziej potrzebujące zostaną pominięte, lecz może mieć także
negatywne skutki, prowadzące do sytuacji patologicznych, które nie
powinny mieć miejsca w państwie prawa, chodzi tu o wykorzystywanie
korzyści wynikających z posiadania wyżej wymienionej karty przez
osoby zakładające domy dziecka w celu wzbogacenia się, kontrola tego
typu zachowań, wymaga zwiększenia poziomu biurokracji w państwie,
co może negatywnie odbić się na gospodarce w kraju.

Ustawa o Karcie Dużej Rodziny chroni instytucję rodziny
zapewniając jej pośrednio wsparcie finansowe, takie przedsięwzięcie
zachęca przyszłych rodziców do zakładania większych rodzin i pozwala
osobą osieroconym na wyrównanie szans. Zapewnianie ciągłości
finansowej stało się ważnym elementem wspierania rodzin, ochrona tej
komórki społecznej w sposób zapewniający jej tylko ścisłą definicję, nie
wystarczyłaby do tego, aby mogłyby się one w pełni rozwijać i nie
zniechęcałyby młodych ludzi do zakładania rodzin, w związku z tym,
projektowanie i uchwalanie ustaw o takim charakterze ma ogromne
znaczenie w procesie utrzymywania tradycji posiadania rodziny w
państwie takim jak Polska13.

7. Dziecko jako podmiot chroniony w rodzinie
Konstytucja zaznacza jak ważna jest instytucja rodziny w artykule

siedemdziesiątym drugim, gdzie wymienia prawo dziecka pozbawionego

13 Dz. U. 2014 poz. 1863 Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej
Rodziny
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opieki rodzicielskiej, do opieki i pomocy ze strony państwa. Umieszczenie
artykułu o takiej treści w Konstytucji, oznacza to, że dziecko powinno
znajdować się od momentu narodzin pod opieką rodziny, a tylko w
określonych sytuacjach tą komórkę należy próbować zastąpić innymi14.
Artykuł ten zostaje przytoczony w treści artykułu dwieście trzydziestego
trzeciego, gdzie jest wymieniony jako jeden z tych, obok artykułów
mówiących o godności człowieka, ochrony życia, humanitarnego
traktowania, dostępu do sądu czy też sumienia i religii, którego nie wolno
ograniczać w razie wystąpienia stanu wojennego i wyjątkowego.
Występowanie instytucji rodziny obok tak podstawowych praw człowieka,
pozwala na interpretację intencji ustawodawcy w ten sposób, iż miał on
zamiar wyeksponować pozycję rodziny w życiu osób objętych prawem
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej15.

W przypadku poszanowania i ochrony godności człowieka przez
zapewnienie mu dostępu do pomocy w przypadku utracenia rodziny, tak
jak i w przypadku dziecka, chodzi o ochronę jego godności, nie tylko w
sferze jego życia osobistego, ale również i w sferze socjalnej16. Prawa
dziecka jak i prawa rodziny są zatem kategorią praw człowieka,
wyodrębnioną ze względu na jej szczególne podmioty jakimi są bądź to
dziecko, bądź członkowie rodziny, źródłem ochrony praw tych podmiotów
jest godność, do której zobowiązały się organy władzy publicznej. Wydaje
się być jasnym, że w kontekście przepisów artykułu siedemdziesiątego
drugiego Konstytucji, który stanowi o ochronie dziecka przed przemocą,
okrucieństwem, wyzyskiem i demoralizacją, prawo próbuje chronić interes
dziecka, lecz należy zwrócić uwagę na to, że ma on za zadanie również
podkreślić rolę rodziny w państwie i życiu dziecka.

8. Ustawowa ochrona potrzeb rodziny
Rodzina, będąc komórką społeczną złożoną z ludzi, posiada swoje

potrzeby. Zaspokajanie ich, powinno być naturalną koleją rzeczy, lecz z
obowiązku ochrony rodziny, prawo Rzeczypospolitej Polskiej,
ustanowiło prawa, mają zapobiegać uchylania się od zaspokajania tych
potrzeb przez członków rodziny. To zobowiązanie jest opisane w
Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym, nakazuje ono przyczynianie się

14 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, jw. Art. 72
15 Tamże, Art. 233
16 E. H. Morawska, Ochrona praw dziecka w świetle art. 72 Konstytucji RP: uwagi

na tle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Kwartalnik Prawa Publicznego
2007:7/4, s.125-144
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obu małżonków do zaspokajania potrzeb swojej rodziny. Poczynania w
tym kierunku mają odbywać się w miarę możliwości każdego z
założycieli rodziny, mogą być rozłożone na prace zarobkowe jak i te w
zakresie gospodarowania wspólnym majątkiem i domostwem oraz
wychowanie dzieci. Obowiązek dbania o zaspokajanie potrzeb rodziny
zachowuje moc mimo ustania wspólnego pożycia małżonków. Osobisty
majątek członka rodziny może zostać wykorzystany przez drugiego
członka rodziny oraz ich potomstwo w celu zaspokojenia potrzeb, to
samo dotyczy przedmiotów urządzenia domowego. W razie
okoliczności, w której przez pewien określony czas, członek rodziny nie
jest w stanie odbierać należnych mu wynagrodzeń, drugi członek
rodziny może odbierać je, jeżeli tylko członek rodziny którego dotyczy
czasowa niemożność odbierania środków nie sprzeciwi się takiemu
działaniu. Jeżeli któryś z małżonków podjął się zobowiązań, których
skutkami jest zaspokajanie potrzeb rodziny, to odpowiadają oni za nie
solidarnie, niezależnie od tego kto podjął się tych zobowiązań17.

Rozłożenie obowiązków między członkami rodziny ma na celu
zwiększenie możliwości utrzymania rodziny na optymalnym poziomie,
zastosowanie takich przepisów uniemożliwia uzależnienie zaspokajania
potrzeb rodziny przez jedną osobę, co mogłoby prowadzić do
polepszenia sytuacji jednego z małżonków, co byłoby sprzeczne z
podstawowymi założeniami powstającymi przy zakładaniu rodziny,
przepis ten nie ustaje w momencie rozkładu pożycia, taki zabieg ma na
celu chronienie potrzeb potomstwa w razie separacji małżonków.
Możliwość korzystania z całości majątku w celu zaspokojenia potrzeb
została umieszczona w prawie polskim po to, aby zapobiegać sytuacjom
w których małżeństwo godzi się na podział majątku, a ich potomstwo
lub jeden z członków rodziny nie ma możliwości zaspokojenia swoich
potrzeb mimo faktycznego posiadania majątku przez członka rodziny.

Sensem przepisu regulującego sprawę odbierania wynagrodzenia
przez drugiego członka małżeństwa, również jest dbanie o dobro
wspólnoty, którą jest rodzina, istnieje jednak możliwość sprzeciwienia
się pobrania należności w razie sprzeciwienia się członka rodziny
któremu ona się należy, taka możliwość jest jedynie pomocą udzielaną
ze strony polskiego prawa, ponieważ może przyśpieszyć proces
obierania należności, natomiast w wypadku braku udzielenia zgody i
odebraniu należności przez pierwszą osobę upoważnioną do tego,

17 Dz. U. 1964 Nr 9 poz. 59 Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny
i opiekuńczy
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udział w zakresie zaspokajania potrzeb rodziny istnieje tak samo, jak
przypadku odebrania go przez drugiego małżonka. Solidarność przy
odpowiadaniu za zobowiązania zaciągnięte przez jednego z małżonków
jest zdaniem ustawodawcy wymogiem, który ma za zadanie
podtrzymywać więzi rodzinne oraz ma nie pozwalać na to, aby
działania w celu zaspokajania potrzeb należały tylko do obowiązków
jednej ze stron małżeństwa.

Zdaniem Sądu Najwyższego w uchwale z dnia 26.10.2006 r. (III
UZP 3/06), realne więzi małżeńskie tworzące faktyczną wspólnotę
małżeńską wymaganą do nabycia przez wdowę lub wdowca,
powinności do renty rodzinnej, mogą być zachowane w każdym
przypadku małżeńskiej wspólności majątkowej. Pozostawania we
wspólnocie małżeńskiej nie wyklucza uzgodnienie ustroju rozdzielności
majątkowej, który nie wpływa ani nie ujmuje powinności małżeńskich
wynikających z artykułu dwudziestego trzeciego Kodeksu rodzinnego i
Opiekuńczego. Skoro małżonkowie w okresie trwania małżeństwa,
niezależnie od małżeńskiego ustroju majątkowego, w jakim pozostają,
posiadają równe małżeńskie prawa i obowiązki, to mają także prawne
możliwości zobowiązania współmałżonka do przyczyniania się do
zaspakajania potrzeb rodziny według swoich sił oraz możliwości
zarobkowych i majątkowych (artykuł dwudziesty siódmy i artykuł
dwudziesty ósmy Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego)18.

Analizując postawę orzecznictwa, można stwierdzić, że w tym
przypadku, ochrona podstawowych dóbr rodziny jest realizowana
zgodnie z sensem ustawy który został przewidziany przez
ustawodawcę.

9. Wychowanie dzieci jako cel zakładania rodziny
Zakładając rodzinę, współmałżonkowie nie są zobowiązani do

pozostawienia po sobie potomstwa, prawo polskie przewiduje pomoc
dla rodzin, które chcą wychowywać dzieci i faworyzuje tym samym
rodziny, które decydują się na podjęcie decyzji o powiększeniu rodziny.
Przykładem na to, że państwo ingeruje w razie posiadania przez rodzinę
niedostatecznych środków na utrzymanie dzieci jest ustawa o pomocy
państwa w wychowaniu dzieci. Ustawa ta przedstawia warunki
potrzebne do otrzymywania świadczeń wychowawczych. Świadczenia

18 Wyrok SA w Gdańsku z dnia 15.5.2013 r., III AUa 1534/12, portal orzeczeń
SA w Gdańsku – prawo do wojskowej renty rodzinnej w kontekście praw i
obowiązków małżeńskich.
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te nie są bezpośrednio pomocą dla całości rodziny, ale głównie mają
pomóc jej wyselekcjonowanym podmiotom którymi są dzieci. Ustawa o
pomocy państwa w wychowaniu dzieci, w swojej treści posiada
mechanizmy które mają zostać użyte w przypadku wystąpienia sytuacji
w których otrzymywane środki miałyby być marnotrawione lub
wydawane niezgodnie z celem ustawy19. Zastosowanie takiej ustawy
chroni rodzinę pośrednio, pomagając osobom wychowującym dziecko
finansowo, przez co odciąża ją w pewnym stopniu z obowiązku
zaspokajania potrzeb dziecka.

Wnioski
Rodzina- chociaż jest nie do końca sprecyzowaną instytucją w

prawie polskim, to podlega ochronie prawnej, lecz konstrukcja systemu
prawnego w Polsce, w niektórych miejscach pozwala na interpretację
zaniżającą znaczenie tej komórki społecznej. Ustrojodawca tworząc tak
rozbudowany system prawny, musiał w pewnych przypadkach
zezwolić na umniejszenie pozycji rodziny, tak aby inne grupy społeczne
mogły funkcjonować obok instytucji rodziny. Orzecznictwo wydając
wyroki często kieruje się naturalnymi wrodzonymi prawami rodzin,
samego małżeństwa w stosunku do dzieci oraz dzieci. Podmiot, którym
jest dziecko w polskim systemie prawnym, wydaje się być podstawą i
celem założenia rodziny, mimo konstytucyjnych przepisów opisujących
rodzinę jako związek kobiety i mężczyzny, dzieje się tak ponieważ
prawo polskie zostało skonstruowane tak aby nie tylko pomagać, ale i
zachęcać małżeństwa do powiększania rodziny przez wprowadzenie
szerokiej gamy ulg, zapomóg i przywilejów dla osób wychowujących
dzieci. Przepisy te pomagają również dzieciom, które nie są członkami
tradycyjnego modelu rodziny, można powiedzieć, że prawo polskie w
tym wypadku poszerza definicję rodziny dla dobra dzieci, nie
umniejszając tym samym pozycji małżeństwa.

Streszczenie:
Artykuł na wstępie zajmuje się opisaniem definicji rodziny w

prawie polskim, wyjaśnia na czym polega preferowany przez
Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej model rodziny i przedstawia
rozróżnienie między podobnymi instytucjami. W dalszej części próbuje
definiować pojęcie dobra rodziny odwołując się do orzecznictwa. Podaje

19 Dz. U. 2016 poz. 195 Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w
wychowywaniu dzieci
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konstytucyjne przykłady chronienia rodziny, przedstawiając sytuacje
faworyzowania rodziny w stosunkach między państwem a rodziną,
opisuje w jakim stopniu państwo zezwala na swobodę działania rodzin
w stosunku do dzieci. Przedstawia położenie Preambuły, w której
wymieniona jest podstawowa komórka społeczna, w hierarchii
polskiego systemu prawnego, co pomaga na nakreślenie pozycji rodziny
w prawie. Dalsza część pracy opisuje stosunek państwa do rodzin
wielodzietnych, przedstawiając program pomocy nazywany Ustawą o
Karcie Dużej Rodziny. Końcowa część wywodu pokazuje sytuację
zaspokajania potrzeb w rodzinie, zasady realizowania tego celu oraz
środki, do których mają uciekać się członkowie rodziny w przypadku
niedopełniania obowiązków przez jednego z nich. Ostatni punkt
zaznacza fakt mówiący o tym, że prawo polskie przewiduje to, że
rodzina jest zakładana w celu jej powiększenia przez zostawienie po
sobie potomstwa, aby realizować te założenia system prawny decyduje
się na podjęcie kroków mających wspomóc rodziny decydujące się na
wychowywanie dzieci.

Summary:
The article first describes the family definition in Polish law,

explains what the family model preferred by the Constitution of the
Polish Republic consists of and presents a distinction between similar
institutions. In the following, he tries to define the concept of family
good by referring to the case law. He gives constitutional examples of
protecting the family, presenting the situations of favoring the family in
relations between the state and the family, describes the extent to which
the state allows the freedom of action of families in relation to children.
It presents the position of the Preamble, in which the basic social cell is
mentioned, in the hierarchy of the Polish legal system, which helps to
outline the position of the family in law. The rest of the work describes
the attitude of the state to large families, presenting a help program
called the Act on the Large Family Card. The final part of the discussion
shows the situation of satisfying the needs in the family, the principles
of achieving this goal and the means to which the family members are to
resort in the event of failure of one of them to perform their duties. The
last point is indicated by the fact that Polish law stipulates that the
family is founded in order to increase it by leaving offspring, in order to
realize these assumptions, the legal system decides to take steps to
support families deciding to raise children.
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Beata Kuźniarowska

Rola mediów katolickich w kształtowaniu postaw
społeczno- religijnych w XXI wieku.

1. Media katolickie – definicja
Precyzyjne zdefiniowanie mediów katolickich stanowi problem,

przez co nie występuje w piśmiennictwie jedna ich definicja.Według
Walerego Pisarkamedia w Polsce są w dużej części mediami katolickimi,
jeżeli weźmie się pod uwagę to, iż są one tworzoneprzez jednostki, które
wyznają wiarę katolicką.Aczkolwiek zwraca on uwagę na to, iż w naj-
prostszej definicji są to media, które uznaje Kościół1.

Analizując słowniki terminologii medialnej również można do-
strzec, iż nie dają one gotowej i przede wszystkim jednakowej definicji
mediów katolickich. Często występują natomiast określenia takie jak:
„katolickie środki przekazu”, „prasa katolicka”, „prasa wyznaniowa”,
lecz samo hasło „media katolickie” występuję bardzo sporadycznie.
Najciężej występujące pojęcia to „prasa wyznaniowa” i „prasa katolic-
ka”. Pierwszy termin występuje w odniesieniu do czasopism, które ści-
śle dotyczą konkretnego wyznania religijnego2. Według słownika termi-
nologii medialnej można wskazać na prasę wyznaniową która szczegó-
łowo obejmuje wszystkie czasopisma posiadające treści zarówno ogólne
jak i dotyczące religii3. Natomiast w Encyklopedii wiedzy o prasie ter-
min „prasa kościelna” jest skierowany do prasy, która jest w kompeten-
cji Kościoła i która ma na celu szerzenie idei i poglądów występujących
w Kościele4.

Tymczasem według prawa kanonicznego każdy środek przekazu,
który ma na celu posiadanie w swojej nazwie wyrazu „katolicki” naj-
pierw powinien uzyskać stosowne pozwolenie, wydane przez należyte-
go hierarchę kościelnego. Zatem jeśli chodzi o prasę, to można ją nazwać
katolicka jeżeli jest wydawania za zgodą władz kościelnych, aby w spo-

1 M. Kluba, Media katolickie czy media katolików, „Tygodnik Katolicki Niedzie-
la” 13/2010.

2 S. Dziki, Prasa wyznaniowa, [w:] Słownik terminologii medialnej, red. W. Pi-
sarek, Kraków 2006, s. 156.

3 C. Lesisz, Prasa wyznaniowa, [w:] Encyklopedia wiedzy o prasie, red. J. Ma-
ślanka, Wrocław 1976, s. 191.

4 Ibidem
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sób całościowy ukazywać społeczeństwu rzeczywistości, bieżące wyda-
rzenia i problemy Kościoła5. Natomiast media katolickie według medio-
znawców można rozpatrywać w różnych aspektach. Poprzez doktrynę
Kościoła katolickiego, czyli te które są pod władzą kościelną. Podstawą
jest tutaj Kodeks Prawa Kanonicznego, który mówi o konieczności po-
siadania zgody Kościoła do określania się mediów mianem katolickich
oraz konieczności zachowania nienaganności wiary oraz obyczajów nad
którymi mają czuwać osoby duchowne w celu zmniejszenia ryzyka nie-
właściwego przekazywania prawd wiary poprzez prasę lub przekaz
medialny6.

W związku z powyższym, aby określać dane media katolickimi,
muszą one spełnić kilka warunków jakie są odgórnie nakazane przez
Kościół. Jest to: otrzymywanie od Kościoła wsparcia, posiadania związ-
ków finansowych z Kościołem, a także funkcjonowanie za zgodą i kon-
trolą odpowiedniej władzy kościelnej7. W rozumieniu szerokim za me-
dia katolickie uznaje się te, które propagują najważniejsze wydarzenia
mające miejsce w społeczeństwie w kontekście doktryny katolickiej, a
także zgodnie z nauką Kościoła szerzą wiarę i głoszą słowo Boże, jed-
nakże nie są pod kontrolą Kościoła oraz władzy kościelnej, wówczas nie
odpowiadają za takie media. Media katolickie zarówno w wąskim jaki
szerokim znaczeniu stanowią metodę komunikowania społecznego, w
celu informowania o życiu Kościoła oraz pogłębiania wiary katolickiej8.

Rozważając różne definicje mediów katolickich można stwierdzić,
iż mediami katolickimi są takie środki masowego przekazu, które posia-
dają pełną aprobatę władz kościelnych do posługiwania się tą nazwą, a
także głoszą naukę Kościoła, pogłębiają wiarę oraz informują o wydarze-
niach dotyczących życia Kościoła. Ponadto są pod zwierzchnictwem i
kontrolą władz kościelnych, które biorą za nie pełną odpowiedzialność.
Natomiast wszystkie pozostałe media, które nie są pod zwierzchnictwem
Kościoła, nawet jeśli ich oferta programowa dotyczy życia Kościoła oraz
ewangelizacji nie powinny być uważane za media „katolickie”,a jedynie
za media o tematyce religijnej. Niedorzecznością byłoby nazywać me-
diami katolickimi, te środki przekazu, które nie dość, że nie posiadają

5 Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 216, tłum. E. Sztafrowski, Poznań 1984,
s. 111.

6 Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 823 § I.
7 Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 216
8 J. Kulig, Posłannictwo twórców przekazu medialnego w świecie nauczania Jana

Pawła II, Lublin 2010, s. 80.
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aprobaty Kościoła to jeszcze Kościół wobec nich posiada mieszane uczu-
cia. Jednakże odbiorcy często nie wiedzą, czy media których słuchają i
które z założenia są uznawane za katolickie i posiadają zgodę Kościoła,
gdyż w głównej mierze skupiają się na treści jakie przekazują bez wgłę-
biania się w ich strukturę prawną. W zawiązku z czym w niniejszym ar-
tykule zostaną uwzględniane zarówno media katolickie jak i media o te-
matyce religijnej oraz ich wpływ na postawy społeczno-religijne.

2. Rozwój mediów katolickich
Środki przekazu staja się bardzo ważne w życiu społecznym, nie

zostało to niezauważone w Kościele katolickim i jego naukach. Kościół
starał się użyć mediów w misji ewangelizacyjnej, by dotrzeć do jak naj-
większej liczby wiernych. Już św. Marek w Ewangelii zamieścił przekaz
Jezusa, który nakazywał Apostołom głość Słowo Boże na całym świecie,
i wszystkim istotom. Odkrycie druku na początku epoki nowożytnej
przez Gutenberga pozwoliło na kopiowanie i rozpowszechnianie wia-
domości pisemnych na dużo większą skalą niż miało to miejsce wcze-
śniej. Jako pierwsza została na dużą skalę wydrukowana Biblia, powsta-
ło wówczas około 200 kopii. Nad „epoką słowa drukowanego” mecenat
objął Kościół katolicki wpierając na dużą skalę sztukę drukarską. W dzi-
siejszych czasach druk nie jest kojarzony wyłącznie z Kościołem, jed-
nakże w epoce nowożytnej był z nim nierozerwalnie powiązany, kształ-
tował sposób myślenia oraz światopogląd9.

Wiek XIX to okres królowania prasy, była ona nazywana „czwartą
władzą", jednakże tak naprawdę była jedynie narzędziem prawdziwej
władzy. Według Wiktora Hugo stała się ona zamiennikiem katechizmu.
Karol Marks określił, iż prasa to duchowe zwierciadło, w którym ludzie
mogą dostrzec samych siebie. Jedna z licznych pozycji na temat prasy
posiada tytuł: Jej królewska mość prasa, zaś encyklopedyczna definicja
opisuje prasę jako to druki periodyczne, a więc gazety oraz czasopisma
wydawane oraz rozpowszechniane z niezmiennymi tytułami, wiążące
się ze sobą numerami, ich treści stanowią natomiast aktualności oraz
problematyka w różnorakich dziedzin. Jednakże to prasa została bardzo
wcześnie istotnym medium dla Kościoła, pozwalała i pozwala w dal-
szym ciągu na dotarcie do wiernych. Już w roku 1850 Towarzystwo Je-
zusowe wydrukowało pierwszy raz pismo „La Civiltà Cattolica", które
początkowo było uważane za organ Stolicy Apostolskiej. Dopiero 11 lat

9 J. Szpet, Materiały katechetyczne, Poznań 1996, s. 346-345.
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później opublikowano „L'Osservatore Romano”, która to gazeta ukazuje
się do dnia dzisiejszego. Pius XI nadał tej gazecie status pisma watykań-
skiego. Natomiast pierwszym pismem katolickim, które ukazywało się
na polskich ziemiach był wydany w roku 1863, na terenie ówczesnego
zaboru rosyjskiego „Przegląd Katolicki". Do rozwoju prasy propagującej
wartości, które powinien znać i szanować każdy chrześcijanin, nawoły-
wał na łamach encykliki Etsi Nos papież Leon XIII w roku 188210.

Innym bardzo istotnym medium, które odgrywa ważną rolę w ży-
ciu kościoła jest radio. Bardzo ważnym w rozwoju znaczenia radia w
Kościele było orędzie papieża Piusa XI wygłoszone przez radio na cały
świat w 12 lutym 1931 roku. Również w lutym 1931 roku zostało oddane
do użycia Radio Watykańskie działające do dnia dzisiejszego. Papież Jan
Paweł II opisywał Radio Watykańskie jako rozgłośnię, która umacnia
jedność Kościoła oraz umożliwia ludziom wierzącym na prawie całym
świecie skupianie się na słowach papieży. Dodał również, iż rozgłośnia
ta niesie od lat już przesłanie kolejnych Papieży, bez względu na odle-
głości jakie dzielą ich z wiernymi. Niewątpliwie można uznać za jedną z
głównych zalet radia to, iż może być nadawane na bardzo duże odległo-
ści a dzięki nagraniom można również zachować treści w nim nadawa-
ne. Literatura przedmiotu podaje niekiedy przekonanie, iż to właśnie
dzięki radiu zapoczątkowało się równouprawnienie ludzi pod kątem
dostępu do wiadomości. Ponieważ by czerpać informacje z radia nie jest
wymagana umiejętność czytania, która jest conditio sine qua non jeżeli
chodzi o informacje drukowane. Dodając do tego łatwość dostępu oraz
przekazu informacji radio staje się bardzo cennym medium jeżeli chodzi
o misję ewangelizacyjną Kościoła11.

Podobnie jak w przypadku radia tak samo telewizja została zauwa-
żona przez Kościół, zwłaszcza jej rosnąca rola w życiu codziennym społe-
czeństwa. Podczas pontyfikatu Piusa XII miało miejsce powołanie Papie-
skiej Komisji ds. Filmu, Radia i Telewizji, miało to miejsce w roku 1954, 3
lata później papież ten wydał encyklikę Miranda Prorsus traktującą o telewi-
zji i radiu, jest to najstarszy dokument Kościoła mówiący o środkach prze-
kazu12. Pius XII nakłaniał w tej encyklice między innymi do tego stacje ra-
diowe związane z Kościołem prowadziły działalność apostolską, skupiał
również swoje troski ku temu, aby nadawcy brali większą odpowiedzial-
ność za to co nadawane jest w telewizji. Jednakże odpowiedzialność nie

10 B. Secler, Kościół i media. Następstwa Dekretu Inter mirifica, Między historią,
politologią a medioznawstwem, pod red. T. Wallasa, Poznań 2010, s.209-210

11 Ibidem.
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spada tylko na nadawców, odbiorca bowiem sam decyduje o tym co i kiedy
ogląda. Na nadawcach spoczywa bowiem powinność odpowiedniego
przygotowania audycji, tak aby ich treści były etyczne, oraz spełniały od-
powiedni poziom psychologiczny oraz techniczny. Odbiorcy zaś powinni
dołożyć wszelkich starać by czerpać z takich przekazów rozważnie12.

W dwudziestoleciu międzywojennym media katolickie bardzo
dynamicznie się rozwijały, szczególnie silnie rozwijała się prasa katolic-
ka. Zostały założone z decyzji stolicy biskupiej pierwsze nowoczesne a
także bardzo dobrze wyposażone agencje informacji katolickiej, nosząca
aktualnie nazwę Katolickiej Agencji Informacyjnej. W naszym kraju, za
Informatorem Kościoła katolickiego 1936/37, publikowanych było pra-
wie 200 czasopism katolickich o łącznym nakładzie prawie 2,5 mln eg-
zemplarzy. W porównaniu do krajowego nakładu prasy było to prawie
27% ogółu, a więc, co czwarte czasopismo, które było kupowane była to
gazeta katolicka13.

Przeobrażenia ustrojowe po roku 1989 spowodowały całkowitą
przebudowę ówczesnej prasy katolickiej. Czasopisma publikowane
wówczas przez Kościół katolicki dotknął proces nazywany przez Rogera
Fidlera terminem mediamorfozy, czyli transformacji w mediach, uwa-
runkowanej zestawem potrzeb oraz oczekiwań adresatów, nowościami
technologicznymi, wpływami rządzących a także konkurencyjnością.
Podczas czasów realnego socjalizmu media Kościoła katolickiego opie-
rały się jedynie na prasie, natomiast na świecie coraz szerzej działały
katolickie rozgłośnie radiowe oraz stacje telewizyjne, bardzo mocno
wpierane przez papieża Piusa XII. Czasopisma katolickie w Polsce, tak
samo jak pozostałe tytuły prasowe była uzależniona od postanowień
administracyjnych odnośnie przydziału papieru a także dopuszczenia
do druku przez cenzurę14. Mediamorfoza prasy katolickiej opierała się
na trzech grupach problemów:

 zmianie w prasie katolickiej;
 przekształceniu administracyjnym mającym miejsce w struktu-

rze Kościoła;
 działaniu instytucji kościelnych odnośnie zakresu adaptacji w

sferze medialnej.

12 Ibidem.
13 M. Mikołajczyk, Media katolickie w Polsce, jako warunek nauczania katolickiego,

Kortowski Przegląd Prawniczy, Rocznik 2015, t.1, nr 1, s 102.
14 M. Glogier, Katolickie media w Polsce po roku 1989. Agencja informacyjna, radiofo-

nia, telewizja, „Zeszyty Prasoznawcze” 1994 nr 3-4, s. 68-69.



184

Przeobrażenia systemowe, a także rozwijająca się demokratyzacja
życia politycznego spowodowały reorganizacje sektora prasowego. Jed-
nakże zmiany prasy katolickiej nie były takie same jak w pozostałych
czasopismach. Tytułów wydawanych wcześniej przez diecezje, zgroma-
dzenia zakonne a także spółdzielnie wydawnicze nie dotknęły prze-
kształcenia własnościowe. Zmiany w otoczeniu zewnętrznym jednakże
wymusiły na nich przystosowanie do tworzącej się nowoczesnej rze-
czywistości medialnej15.

Ustawa z 17 maja 1989 r. zapewniała także prawo do tworzenia
nowych stacji radiowych oraz telewizyjnych, a co za tym idzie, otrzy-
mywania - by ten cel zrealizować - koniecznych częstotliwości. Zmiana
ta miała charakter systemowy. Znaczna większość diecezji zgłaszała do
władz wnioski o przydzielenie takich właśnie częstotliwości by móc
nadawać własne programy radiowe. Dzięki temu przed rozpoczęciem
pierwszych procesów koncesyjnych w Polsce działało 28 katolickich
stacji radiowych w tym 24 były to stacje diecezjalne, 3 należały do kon-
kretnych parafii, a ostatnia do fundacji kościelnej. W roku 1994 po
pierwszym procesie koncesji częstotliwości w naszym kraju działało 47
stacji radiowych w których audycje nadawało 43 diecezje, 2 parafie i 2
stowarzyszenia zakonne16.

W naszym kraju jako pierwsza telewizja katolicka zadebiutowała,
założona przez Zakon Ojców Franciszkanów Telewizja Niepokalanów.
Telewizja ta zaczęła swoje nadawanie w grudniu 1994 r. W początkowych
latach telewizja nadawała tylko na terenie naszego kraju. Natomiast
pierwszym miastem odbierającym sygnał Telewizji Niepokalanów były
Skierniewice, następnie można ja było oglądać w sieciach kablowych w
stolicy kraju. Kolejnymi miastami po rozszerzeniu nadawania były: Łódź,
cała Warszawa, Opole a także Kraków z okolicami. Czas w jakim nada-
wała dziennie telewizja Ojców Franciszkanów to 7 godzin. Audycje sku-
piały się na aktualnych problemach społecznych oraz tematach religij-
nych. Sytuacja taka utrzymywała się do roku 1998, kiedy to 4 lata po zało-
żeniu TV Niepokalanów złożyła prośbę do Krajowej Rady Radiofonii i
Telewizji o poszerzenie koncesji tak aby móc docierać do odbiorców na
terenie całego kraju jako stacja ogólnopolska. Założeniem ogólnopolskiej

15 I. Kowol, Kościół katolicki i media katolickie, [w:] Media i dziennikarstwo w
Polsce 1989-1995..., Kraków 1996, s. 102.

16 J. Chrapek, Pięciolecie transformacji radia katolickiego w Polsce (1989-1994),
[w:] Pięciolecie transformacji mediów 1989-1994, red. A. Słomkowska, Warsza-
wa 1995, s. 70.
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Telewizji Niepokalanów miało być szerzenie wartości rodzinnych i reli-
gijnych o charakterze rodzinnym, telewizja miała być bezpieczna i po-
zbawiona przemocy oraz audycji o treściach seksualnych. Oprócz audycji
o treściach religijnych, nadawane miały być także cykle dokumentalne
poświęcone kulturze, historii a także filmy przygodowe oraz westerny,
dodatkowo miały się także w niej znaleźć teleturnieje familijne. KRRiT nie
przychyliła się to tej prośby uznając projekt nowej Telewizji Niepokala-
nów jako nierealny do wykonania, jako dodatkowy czynnik wskazała na
problemy finansowe17.

Wartym wspomnienia są również media utworzone przez o. Ry-
dzyka, a więc Radio Maryja, Telewizja Trwam i gazetę Nasz Dziennik. Na
początku grudnia 1991 roku została uroczyście otwarta rozgłośnia Radia
Maryja, otwarcie to przypadło na święto Niepokalanego Poczęcia Matki
Bożej18. Bardzo dużo osób wątpiło w sukces rozgłośni o. Rydzyka, a na-
wet w jej powstanie ponieważ wówczas kraj przesiąknięty był komuni-
zmem, faszyzmem oraz liberalizmem19. Dzień po otwarciu rozgłośni dało
się usłyszeć kultowe już dziś zdanie: „Tu Radio Maryja Katolicki głos w
naszych domach”20. Wiele osób słuchających Radio Maryja wspomina
bardzo dobrze początki rozgłośni: „Kiedy usłyszałam po raz pierwszy
sygnał przez radio i rozlegający się głos –Tu radio Maryja głos katolicki w
Twoim domu, po prostu oniemiałam i takie szczęście wezbrało w mym
sercu a na twarzy uśmiech przeogromny, że coś się stało, coś drgnęło w
naszej Ojczyźnie”21. Nasz Dziennik powstał w trakcie warsztatów dzien-
nikarskich, to wtedy o. Rydzyk poprosił dwójkę najbardziej zaangażowa-
nych osób o zrobienie dziennika, niedługo później ukazał się Nasz Dzien-
nik22. Pierwszy numer tej gazety, która aktualnie ma charakter ogólnopol-
ski wydany został 29 stycznia 1998r.23. Wydawnictwo odpowiedzialne za
gazetę posiada siedzibę w stolicy kraju. Gazeta publikuje wiadomości z
kraju, Europy oraz świata, znajduje się w niej dział sportowy oraz kore-
spondencja czytelników. Prowadzone są stale rubryki: Myśl jest bronią,
Wiara Ojców, Kultura, Świat, Polska24. Charakter Telewizji Trwam jest kato-

17 M. Mikołajczyk, jw.
18 Ibidem, s.19.
19 D. Zalewski, Radio Maryja w ogniu propagandy, Kielce 2001 s.11.
20 K. Dzija, Tadeusz Rydzyk kapłan czy biznesmen, Gdynia 2011, s. 33.
21 Radio Maryja Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II, Toruń 1995, s. 127.
22 S. Krajski, Tak-tak, nie –nie, Warszawa 2012,.138.
23 K. Dzija, T. Rydzyk …, op. cit., s.29.
24 Ibidem, s.39.
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licko-narodowy, zaś jej programy częściowo pokrywają się z audycjami
Radia Maryja. Telewizja posiada stałą ramówkę odnośnie programów
informacyjnych, społecznych, publicystycznych, politycznych oraz reli-
gijnych. Po audycjach religijnych oraz wspólnej modlitwie nadawane są
felietony między innymi Stanisława Michalkiewicza oraz Piotra Jaroszyń-
skiego. Motto Telewizji Trwam brzmi: „Środek społecznego komuniko-
wania, nie masowego manipulowania”25.

Religia oraz media są potężnymi siłami kształtującymi życie
współczesnej jednostki. Związek między nimi jest tak silny, iż stał się
odrębną, interdyscyplinarną dziedziną nauki. Kościół katolicki ukazuje
aprobatę mediów między innymi przez ustanowiony w roku 1967 Świa-
towy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Podczas tego dnia papież
wygłasza orędzie na temat mediów skierowane do wszystkich wierzą-
cych. Orędzia głowy Stolicy Apostolskiej ukazują pełną akceptację no-
wym mediom oraz zachęcają, aby wykorzystywać je w pracy duszpa-
sterskiej. Bardzo ważne znaczenie w formowaniu stosunku Kościoła
odnośnie mediów posiadał Sobór Watykański II, dokładne ustalenia
zapisane zostały w dekrecie o środkach społecznego przekazywania
myśli Inter mirifica26.

Dzięki orędziu „Rozgłaszajcie to na dachach: Ewangelia wepoce glo-
balnej komunikacji” Jana Pawła II wygłoszonemu w roku 2001 na XXXV
Światowym Dniu Środków Społecznego Przekazu instytucje kościele stały
się bardziej przychylne w wykorzystywaniu Internetu w ewangelizacji. Jan
Paweł II opisał Internet jako bardzo potężne medium dzięki któremu moż-
na przenosić informacje nie tylko świeckie, ale i religijne, pokonując dzięki
temu wszystkie przeszkody i granice. Również w roku 2001 stal się pierw-
szym papieżem korzystającym z poczty elektronicznej. Użyl jej do jedno-
czesnego rozsyłania posynodalnej adhortacji apostolskiej Ecclesia in Oceania
wszystkim diecezjom regionu. Mimo niepokojów jakie media społeczno-
ściowe wzbudzały w władzach kościelnych, na początku roku 2009 uru-
chomiony został w serwisie You Tube kanał prowadzony przez Stolice
Apostolską. Kościół katolicki tylko w pewnym stopniu akceptuje media
społecznościowe, stara się ustalić jasne granice ich używania. Między in-
nymi na watykańskiej witrynie automatycznie generowane są odpowiedzi
na pocztę elektroniczną w imieniu papieża, jednakże wyłączona jest moż-
liwość komentowania artykułów na stronach Stolicy Apostolskiej, aby za-

25 Ibidem., s.44.
26 K. Pokorna-Ignatowicz, Kościół w świecie mediów. Historia-dokumenty-

dylematy, Kraków 2002, s. 83-89.
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chować kontrole nad treściami. Wyłączone są również komentarze na ofi-
cjalnym kanale na You Tube. Portale społecznościowe ponownie zdefinio-
wały rolę pełnioną przez liderów Kościała. Papież prowadzący bloga, bi-
skupi oraz proboszczowie, którzy prowadzą dyskusje w Internecie nie tyl-
ko przekazują wiadomości, ale zdają się być dziś normalnym zjawiskiem.
Kiedy Stolica Apostolska zaczęła pojawiać się w mediach społecznościo-
wych dała bardzo prostą i czytelną wiadomość, iż takie platformy są od-
powiednie dla Kościoła katolickiego. Jednakże wielu księży, a także i bi-
skupów czy nawet kardynałów nie czekało aż Stolica Apostolska zaanga-
żuje się w media społecznościowe i byli aktywni na portalach społeczno-
ściowych dużo szybciej. Duchowni nie odcinają się od Internetu, wiedzą jak
duża jest siła jego przekazu, zwłaszcza pośród młodszego pokolenia, pro-
wadzą wideoblogi a także posiadają własne i parafialne profile na Facebo-
oku oraz Tweeterze27.

3. Znaczenie mediów katolickich w kreowaniu postaw
W XXI wieku uległo dużej zmianie znaczenie mediów katolickich

w kształtowaniu postaw rodzinnych. Dotychczas odbiór mediów kato-
lickich odbywał się w domu, gdyż tam znajdował się odbiornik, radio-
wy, telewizyjny a także to w domu najczęściej czytano prasę. Ponadto
obcowanie z przekazem medialnym z racji jego odbioru w domu powo-
dowało to, iż często cała rodzina miała możliwość oglądania i słuchania
głoszonych treści, przez co pogłębiała swoją wiarę a także na podstawie
odbieranych informacji kreowała swoje postawy.

Obecnie jednak obcowanie z takimi mediami nie jest już powiąza-
ne z konkretnym miejscem oraz czasem. Każda osoby posiadająca tele-
fon ma możliwość odbioru różnych stacji głoszących ewangelizację, po-
nadto może czytać w dowolnym miejscu artykuły religijne, które bardzo
licznie są publikowane w wersji online, a także może korzystać z róż-
nych aplikacji religijnych. Aplikacją, która cieszy się dużą popularnością
na całym świcie jest Digital Bible, która została przetłumaczona na po-
nad 100 różnych języków. Aplikacja ta daje możliwość szybkiego wy-
szukania danego fragmentu pochodzącego z Pisma Świętego i samo-
dzielnego przeczytania go bądź odsłuchania lektora, ponadto występują
także możliwość poprzez aplikację interakcji z innymi osobami z niej
korzystającymi. Inna aplikacja posiada nazwę Confession: A Roman
Catholic App, jej zadaniem jest niesienie pomocy podczas przygotowy-

27 D. Smołucha, Kościół katolicki wobec współczesnych mediów - szanse i zagroże-
ni, „EPISTEME” 19/2013, t. II s.99.
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wania się do sakramentu pojednania. Program zawiera listę pytań a tak-
że porad, które są generowane w oparciu o informacje podane przez
użytkownika i na tej podstawie tworzy odpowiednio dobrany do każdej
osoby proces odpowiedniego przeprowadzenia rachunku sumienia.

Coraz większa liczba aplikacji dotyczących aspektów religijnych
rodzi wiele pytań odnośnie praktyk religijnych, w tym sakramentu po-
jednania odbywających się online. W związku ze wzrastająca popularno-
ścią takich form religijnych w roku 2005 zostało ogłoszone oficjalne sta-
nowisko Kościoła katolickiego wobec sakramentu spowiedzi. Otóż wła-
dze Kościelne podkreślili, iż do tego sakramentu, konieczna jest obecność
fizyczna osoby spowiadającej się. Ponadto odbiór Mszy Świętej przez
środki masowego przekazu nie jest równoznaczny z fizyczną obecnością
w kościele28. Zatem nowe możliwości ewangelizacji stanowią dopełnienie
starych metod, jest to także swoiste wyjście do młodych, którzy większość
swojego czasu przenoszą do wirtualnego świata. Ponadto zauważyć
można, iż odbiór treści religijnych przekształcił się w pewnym stopniu z
odbioru rodzinnego, wspólnego do odbioru indywidualnego.

Mass media są obecnie źródłem informacji dla większości osób,
przez które jednostki kształtują swoje postawy. Zatem, aby nadarzyć za
zmieniającym się światem i za potrzebami społeczeństwa również i spo-
sób ewangelizacji ulega przekształceniom. Dotychczas przekaz w mass
mediach dotyczący kwestii religijnych był najczęściej skierowany do
grupy osób, które mają bliskie więzi z Kościołem i są osobami praktyku-
jącymi. Obecne natomiast dzięki Internetowi i nowym metodom techno-
logicznym występuje możliwość ewangelizacji w sposób elastyczny bez
jakichkolwiek ograniczeń czasowych. Dzięki temu występuje możliwość
dotarcia do osób, które z różnych powodów oddaliły się od Kościoła.
Ponadto zadaniem niektórych duchownych nowe media masowego
przekazu można dodać jako element tradycyjnej formy ewangelizacji.
Jest to jednak tylko uzupełnienie dotychczasowej fory duszpasterstwa a
nie jej zamiennik. Celem korzystania z nowych możliwości jest zwięk-
szenie dostępu do wiernych29.

Poprzez masowe środki komunikacji Kościół ma możliwość dotar-
cia do większej niż dotychczas grupy odbiorców, przez co ewangelizacja
odbywa się na szerszą skalę. Możliwość dotarcia do dużej rzeszy osób w
różnym wieku oraz o różnej strukturze społecznej, niezależnie od miej-
sca oraz czasu, powoduje, iż informacje mediów katolickich na bieżąco

28 Ibidem.
29 Ibidem, s. 100-104.
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docierają do odbiorców przekazując im na bieżąco wiadomości z kraju i
ze świata wraz z ich odniesieniem do religii. Na podstawie odebranych
informacji jednostki mają możliwość kreowania swojego sposobu po-
strzegania świata oraz podejścia do nauk religijnych. Kościół poprzez
przekaz medialny chce zwrócić uwagę odbiorców, chce przekonać ich
do życia zgodnie z wyznawanymi przekonaniami, do podtrzymywania
tradycji i obyczajów a także do wzajemnej pomocy bliźnim.

Zakończenie
Media katolickie odgrywają ważną rolę w kształtowaniu postaw

społeczno-religijnych w XXI wieku. W dobie najnowszych technologii
człowiek ma przed sobą bardzo dużo możliwości pogłębiania wiedzy
oraz zwiększania wiary, jednakże występuje też szereg zagrożeń związa-
nych z masowym przekazem. Problematyka pozytywnych i negatywnych
czynników postępu technologicznego występuje również w dokumencie
Soboru Watykańskiego II Inter mirifica. Dokument ten skupia się na naj-
ważniejszych nauczaniach, Kościoła w kwestii odbioru mass mediów.
Zmiany, jakie zachodzą w nowoczesnym społeczeństwie, oraz przenie-
sienie części swojego życia, zwłaszcza przez osoby młode do wirtualnego
świata spowodowały konieczność dopełnienia tradycyjnego sposobu
ewangelizacji poprzez nowe media. Obecnie telewizja, radio oraz praca
stają się niewystarczające, przez co powstają różne aplikacje, audycje in-
ternetowe, a także profile na portalach społecznościowych, które przeka-
zują najważniejsze informacje z życia społecznego Kościoła ukazując je
przez pryzmat religii, a także głoszą ewangelię i prawdy o Bogu. Media
katolickie ukazując rzeczywistość społeczną w odniesieniu do zasad reli-
gii kreują tym samym postawy społeczno-religijne zgodne z nauczaniem
Kościoła u części odbiorców. Zatem stoją na straży tradycyjnej rodziny i
podtrzymują w niej wartości zgodne z głoszonymi zasadami.

Streszczenie:
W piśmiennictwie występują trudności z jednoznacznym zdefi-

niowaniem mediów katolickich. Jednakże można przyjąć, iż media takie
poruszają problematykę ewangelizacji oraz informują o wydarzeniach
społecznych i aktualnych wydarzeniach z życia społecznego i życia Ko-
ścioła poprzez pryzmat religii. Ważne jest także to, aby media katolickie
uzyskały aprobatę władz Kościoła i były pod jej zwierzchnictwem. Ko-
ściół poprzez przekaz medialny i korzystanie z najnowszych technologii
chce dotrzeć do jak największej grupy odbiorców w celu szerzenia wiary
oraz nauczania zasad zgodnych z przykazaniami. Poprzez odbiór me-
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diów katolickich jednostka może kreować swoje postawy społeczno-
religijne, które są zgodne z nauczaniem Kościoła.

Słowa kluczowe: mass media, media katolickie, postawy, religia,
Kościół.

Summary:
In the literature, there are difficulties with clearly defining Catho-

lic media.However, it can be assumed that such media address the prob-
lem of evangelization and inform about social events and current events
in social life and the life of the Church through the prism of religion.It is
also important to Catholic media been approved by the authorities of the
Church and were under its authority.Church through media coverage
and the use of the latest technology, wants to reach the largest audience
in order to spread the faith and the teaching of rules compatible with the
commandments.Through the reception of Catholic media, people can
create their socio-religious attitudes that are consistent with the teaching
of the Church.

Keywords: mass media, Catholic media, attitudes, religion,
Church.
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Izabela Kowalska

Osoby z niepełnosprawnością i ich prawa

Wstęp
Niepełnosprawność jest pojęciem szerokim, które w swoim

zakresie obejmuje wiele zagadnień, zaś w nauce funkcjonuje wiele
definicji tego pojęcia. Wynika to ze źródła powyższej
niepełnosprawności. Na tej podstawie można wyróżnić kontekst
medyczny, społeczny, funkcjonalny oraz prawny. W modelu opartym
na nauce medycznej niepełnosprawność oznacza stan, w którym
występują pewne ograniczenia w prawidłowym funkcjonowaniu
organizmu człowieka. Niepełnosprawność społeczna oznaczać będzie
brak możliwości pełnego funkcjonowania w społeczeństwie w wyniku
barier znajdujących się na poziomie osoba – otoczenie. Z kolei
niepełnosprawność w odniesieniu do kwestii funkcjonalnych
postrzegana jest przez funkcje, m.in. myślenie, mówienie, poruszanie
się. Można więc zauważyć, że powyższe aspekty wzajemnie na siebie
oddziałują i stanowią relację pomiędzy zdrowiem, społeczeństwem i
otoczeniem. W nawiązaniu do aspektu prawnego, w systemie prawnym
występuje wiele definicji niepełnosprawności. Jako pierwsze objaśnienie
należy przywołać definicję ustaloną przez Światową Organizację
Zdrowia, zgodnie z którą „osoba niepełnosprawna to osoba, u której
istotne uszkodzenia i obniżenie sprawności funkcjonowania organizmu
powodują uniemożliwienie, utrudnienie lub ograniczenie sprawnego
funkcjonowania w społeczeństwie, biorąc pod uwagę takie czynniki jak
płeć, wiek oraz czynniki zewnętrzne”.

Kolejna definicja została zawarta w Konwencji Nr 159
Międzynarodowej Organizacji Pracy, która została przyjęta w Genewie
dnia 20 czerwca 1983 roku. Zgodnie z art. 1 powyższego aktu, za osobę
niepełnosprawną należy uznać osobę, której możliwości uzyskania i
utrzymania odpowiedniego zatrudnienia oraz awansu zawodowego są
znacznie ograniczone w wyniku ubytku zdolności fizycznych oraz
umysłowych, które to z kolei zostały właściwie stwierdzone i
orzeczone1. Polski ustawodawca również definiuje pojęcie

1 Konwencja Nr 159 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca
rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia osób niepełnosprawnych przyjęta w
Genewie dnia 20 czerwca 1983 r., Dz. U. 2005 nr 43 poz. 412, art. 1
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niepełnosprawności. Przede wszystkim należy wskazać regulację
konstytucyjną, która wprowadza zakaz dyskryminacji w życiu
politycznym, społecznym i gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny2.
Dodatkowo powyższa ustawa określa obowiązek zapewnienia przez
władze publiczne szczególnej opieki dla osób niepełnosprawnych3; a
także obowiązek udzielania pomocy w zabezpieczeniu egzystencji,
przysposobieniu do pracy oraz komunikacji społecznej4.

Szczegółowe wyjaśnienie można znaleźć w Karcie Praw Osób
Niepełnosprawnych, na podstawie której Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
przyznał gwarancję do niezależnego i samodzielnego życia, a także
braku dyskryminacji w różnych sferach, uznając osoby niepełnosprawne
jako osoby, których „sprawność fizyczna, psychiczna lub umysłowa
trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza lub uniemożliwia życie
codzienne, naukę, pracę oraz pełnienie ról społecznych, zgodnie z
normami prawnymi i zwyczajowymi”5. Z kolei w art. 2 pkt. 10 ustawy o
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób
niepełnosprawnych stanowi, że „niepełnosprawność oznacza trwałą lub
czasową niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego
lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, w szczególności
powodującą niezdolność do pracy”6.

Podejmując próbę stworzenia jednej, podstawowej definicji
niepełnosprawności, można stwierdzić, iż jest to stan, w którym osoba
posiada ograniczoną możliwość funkcjonowania w życiu
indywidualnym i społecznym, co spowodowane jest przyczynami
medycznymi, społecznymi lub funkcjonalnymi.

1. Stopnie niepełnosprawności
Polski ustawodawca określa trzy stopnie niepełnosprawności.

Powyższe rozróżnienie zostało wyszczególnione w ustawie z dnia 27
sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu
osób niepełnosprawnych. Wyżej wymieniona regulacja ustala:

2 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r.; Dz. U. 1997
nr 78 poz. 483; art 32 ust. 2

3 Tamże, art. 68 ust. 2
4 Tamże, art. 69
5 Karta Praw Osób Niepełnosprawnych – uchwała Sejmu RP z dnia 1

sierpnia 1997 r., M.P. 1997 Nr 50, poz. 475, § 1
6 Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób

niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r.; Dz. U. Nr 123, poz. 776; art. 2 pkt. 10



194

• znaczny stopień niepełnosprawności – Art. 4 ust. 1 stanowi, iż
osoba o znacznym stopniu niepełnosprawności charakteryzuje się
naruszoną sprawnością organizmu niezdolną do pracy albo zdolną
jedynie w warunkach pracy chronionej, wymagającą stałej lub
długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością
do samodzielnej egzystencji. Niezdolność do pracy oznacza brak
możliwości podjęcia pracy zarobkowej. Z kolei sprawowanie opieki
odnosi się do pomocy osoby trzeciej w podstawowych czynnościach
dziennych, takich jak higiena osobista, pielęgnacja, karmienie,
prowadzenie domu, a także pomoc w leczeniu, czy edukacji.

• umiarkowany stopnień niepełnosprawności – Na podstawie art.
4 ust. 2 osoba o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ma
naruszoną sprawność organizmu, jest niezdolna do pracy albo zdolna
jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającą czasowej albo
częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych.
Czasowa pomoc w pełnieniu ról społecznych oznaczać będzie potrzebna
wspierania osoby w czynnościach codziennych oraz w procesie leczenia,
zaś częściowa pomoc będzie dotyczyć pomocy w kontaktach z innymi.

• lekki stopień niepełnosprawności – W odniesieniu do art. 4 ust. 3
określa leki stopień niepełnosprawności, do którego można zaliczyć
osobę o naruszonej sprawności organizmu, powodującej w sposób
istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do
zdolności, jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach
zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną, lub mająca
ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować czy
pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze
lub środki techniczne. Istotne obniżenie zdolności do wykonywania
pracy odnosić się będzie do pewnych ograniczeń stojących na
przeszkodzie wykonywaniu pracy zarobkowej w porównaniu do osoby
o pełnej sprawności. Z kolei ograniczenia w pełnieniu ról społecznych
oznaczać może przeszkody w nawiązywaniu relacji ze społeczeństwem.

Warto wskazać, iż osoby, które nie ukończyły 16 lat klasyfikowane są
do osób niepełnosprawnych, jeżeli mają naruszoną sprawność fizyczną lub
psychiczną o przewidywanym okresie trwania powyżej 12 miesięcy, z
powodu wady wrodzonej, długotrwałej choroby lub uszkodzenia
organizmu, powodującą konieczność zapewnienia im całkowitej opieki lub
pomocy zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych w sposób
przewyższający wsparcie potrzebne osobie w danym wieku7.

7 Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej
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2. Orzeczenie o niepełnosprawności
Formalnym potwierdzeniem niepełnosprawności jest orzeczenie o

stopniu niepełnosprawności. Dzięki temu osoba ubiegająca się nabywa
status osoby niepełnosprawnej, a to z kolei stanowi gwarancję i
podstawę praw, które osoby niepełnosprawne mają zagwarantowane na
mocy przepisów wielu ustaw szczególnych. Postępowanie w tej kwestii
rozpoczyna wniosek osoby uprawnionej, którą jest: osoba
niepełnosprawna (jeżeli ma ukończone 18 lat); rodzic, opiekun prawny
lub kurator (jeżeli osoba nie ma ukończonych 18 lat albo jest
ubezwłasnowolniona); kierownik ośrodka pomocy społecznej (po
wyrażeniu zgody przez osobę niepełnosprawną, jej rodzica, opiekuna
prawnego lub kuratora). Termin do złożenia wniosku można
rozpatrywać w dwóch kwestiach. Co do zasady, wniosek można złożyć
w dowolnym czasie, gdy wniosek osoba uprawniona składa pierwszy
raz. Natomiast ustawodawca określa termin w przypadku ponowienia
wniosku, tzn. gdy osoba niepełnosprawna ma już orzeczenie i upływa
czas na jaki zostało wydane, wówczas wniosek można złożyć
najwcześniej 30 dni przed końcem ważności wspomnianego orzeczenia.
Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie lekarskie, dokumenty
medyczne oraz inne niezbędne dokumenty.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 u.r.z.s. w odniesieniu do orzekania o
niepełnosprawności powołuje się: powiatowe/miejsce zespoły do spraw
orzekania o niepełnosprawności (jako pierwsza instancja) oraz
wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (jako
druga instancja). Właściwość miejscową powyższych instytucji ustala się
według miejsca stałego pobytu lub właściwym dla miejsca pobytu w
przypadku osób: bezdomnych, przebywających poza miejscem stałego
pobytu ponad dwa miesiące ze względu zdrowotnych lub rodzinnych,
przebywających w zakładach karnych i poprawczych, przebywających
w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia. Wnioskodawca
bierze udział w posiedzeniu składu orzekającego, ponieważ na tym
posiedzeniu przeprowadza się badanie osoby zainteresowanej. W
wyjątkowych sytuacjach, badanie to może być przeprowadzone w
miejscu zamieszkania osoby zainteresowanej bądź może być to
pominięte w postępowaniu, gdy przemawiają za tym względy
słuszności, a mianowicie długotrwała choroba, która uniemożliwia
udział. Co ważne, nieusprawiedliwione niestawiennictwo stanowi
podstawę do odrzucenia wniosku. Wniosek powinien być rozpatrzony

oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych; Dz. U. 1997 nr 123 poz 776; art. 4a



196

maksymalnie w ciągu 1 miesiąca od dnia jego złożenia, a w przypadku
bardziej skomplikowanych spraw termin ten może zostać wydłużony
do 2 miesięcy.

Warto dodać, że orzeczenie ustalające stopień niepełnosprawności
stanowi podstawę do przyznawania różnych ulg i uprawnień. Ważną
kwestią jest także możliwość odwołania się od orzeczenia powiatowego
zespołu do wojewódzkiego zespołu. Termin na złożenie odwołania
wynosi 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia za pośrednictwem zespołu
pierwszej instancji. Warto dodać, iż przysługuje także odwołanie od
orzeczenia wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o
niepełnosprawności do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych8.
Regulacja ta wydaje się być słuszna, ponieważ osoba zainteresowana w
wyżej opisanym postępowaniu ma zapewniony model postępowania
dwuinstancyjnego, a w przypadku, gdy odwołanie do organu drugiej
instancji nie przyniesie pożądanego skutku, wówczas istnieje możliwość
kolejnego odwołania, które już wnoszone jest do sądu.

3. Prawa osób niepełnosprawnych
1. Edukacja
Edukacja stanowi ważny element w życiu każdego człowieka,

ponieważ wnosi wkład w kształtowanie się osobowości ludzkiej,
zdobywaniu osiągnięć i umiejętności. Edukacja wykorzystuje potencjał
każdej osoby i pozwala zbudować na nim swoją własną tożsamość9.
Polskie prawo gwarantuje równy dostęp do nauki i szkolnictwa, dzięki
czemu dzieci niepełnosprawne mają takie same prawo do edukacji jak
dziecko pełnosprawne. Każde dziecko ma prawo do nauki,
uwzględniając predyspozycje dziecka, wymagania edukacyjne oraz
dostosowanie placówki10. Jednakże, dzieci niepełnosprawne z powodu
swoich dysfunkcji potrzebują pewnych ułatwień i rozwiązań, dzięki
którym będą mogły realizować się w zakresie kształcenia. Powyższe
uprawnienie zostało przyznane w Karcie Praw Osób
Niepełnosprawnych, zgodnie z którą osoby niepełnosprawne mają
prawo do nauki w szkole wspólnie ze swymi pełnosprawnymi
rówieśnikami, jak również do korzystania ze szkolnictwa specjalnego

8 https://www.kielce.uw.gov.pl/pl/urzad/polityka-spoleczna/orzekanie-
o-niepelnospr/zasady/9276,Zasady-i-tryb-orzekania-o-
niepelnosprawnosci.html dostęp 18.04.2019

9 D. Kukla, W. Duda, M. Czerew-Bajer, Osoby niepełnosprawne w systemie edukacji
i poradnictwa zawodowego, Wyd. Difin, Warszawa 2011, s 9

10 Tamże, s. 11

www.kielce.uw.gov.pl/pl/urzad/polityka-spoleczna/orzekanie-
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lub edukacji indywidualnej11. Wśród uprawnień przysługujących
dzieciom z niepełnosprawnością wymienić należy:

• Prawo do zapewnienia niepełnosprawnym dzieciom
bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej
placówki edukacyjnej12;

• Prawo do zwolnienia przez Dyrektora szkoły z realizacji
niektórych obowiązkowych zajęć edukacyjnych ze względu na
niepełnosprawność13;

• Prawo do zwolnienia z egzaminów, do których uczeń nie może
przystąpić z powodu niepełnosprawności14;

• Prawo ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego wydanego z powodu niepełnosprawności do przystąpienia
do egzaminów kończących szkołę w warunkach i formie
dostosowanych do rodzaju niepełnosprawności, na podstawie tego
orzeczenia15;

• Prawo do dostosowania egzaminów kończących szkołę w ten
sposób, aby zminimalizować ograniczenia wynikające z
niepełnosprawności, a także prawo do zapewnienia obecności i pomocy
w czasie tych egzaminów nauczyciela wspomagającego ucznia w
czytaniu lub pisaniu lub specjalisty odpowiednio z zakresu danego
rodzaju niepełnosprawności lub pomocy w obsłudze sprzętu
specjalistycznego i środków dydaktycznych16;

• Prawo do stypendium szkolnego dla dziecka niepełnosprawnego
- Stypendium szkolne może być udzielane w formie całkowitego lub
częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w
tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w
szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach
edukacyjnych realizowanych poza szkołą; pomocy rzeczowej o
charakterze edukacyjnym, w szczególności zakup podręczników17.

11 Karta Praw Osób Niepełnosprawnych – uchwała Sejmu RP z dnia 1
sierpnia 1997 r., M.P. 1997 Nr 50, poz. 475, §1 pkt 4

12 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe, Dz. U. 2017 poz 59, art.
32 ust. 6 oraz art. 39 ust. 4

13 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Dz. U. 1991 Nr 95
poz. 425, art. 44d

14 Tamże, art. 44
15 Tamże, art. 44zzr ust. 1
16 Tamże, art. 44zzr ust. 10
17 Tamże, art. 90 d ust. 2
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Stypendium może być także udzielone w formie świadczenia
pieniężnego, jeżeli organ przyznający stwierdzi, że udzielenie
stypendium w innych formach nie jest możliwe18. Co ważne,
stypendium szkole może być udzielone w kilku formach jednocześnie;

• Prawo do uczestniczenia w wypoczynku organizowanym dla
dzieci i młodzieży w celach rekreacyjnych lub regeneracyjnych,
połączonych ze szkoleniem lub pogłębianiem wiedzy, rozwijaniem
zainteresowań w czasie ferii letnich lub zimowych19;

• Prawo do indywidualnego programu edukacyjno-
terapeutycznego – Prawo to zostało także potwierdzone w
Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017
roku. W sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i
opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych
społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym. §6
powyższego aktu stanowi, że indywidualny program edukacyjno-
terapeutyczny określa, iż zakres i sposób dostosowania tego programu
do pracy z dzieckiem niepełnosprawnym musi uwzględniać jego
indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości
psychofizyczne ucznia.

Przywołane uprawnienia wskazują na realizację prawa każdego
człowieka do edukacji. Podkreślić należy, że nauczanie dzieci
niepełnosprawnych w wielu przypadkach nie będzie opierało się na
tych samych zasadach, gdyż wiele będzie zależało od preferencji
każdego dziecka. Dlatego też nie można stworzyć jednego systemu
edukacji dla wszystkich dzieci niepełnosprawnych, natomiast muszą
istnieć takie rozwiązania umożliwiające kształcenie każdemu, bez
względu na rodzaj i stopień niepełnosprawności.

2. Praca
Rynek pracy w Polsce cechuje się pewną elastycznością, która daje

możliwość zatrudnienia nie tylko osobom o pełnej sprawności, ale także
osobom z niepełnosprawnością. Jest to związane z ustanowionym
zakazem dyskryminacji pracowników. Powyższe zagadnienie reguluje
kodeks pracy, na podstawie którego pracownicy powinni być równo
traktowani w zakresie nawiązania i rozwiązana stosunku pracy,
warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w
celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w szczególności m. in. ze

18 Tamże, art. 90d ust. 5
19 Tamże, art. 92a
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względu na niepełnosprawność20. Podjęcie pracy zarobkowej zależeć
będzie przede wszystkim od rodzaju pracy, a także od stopnia
niepełnosprawności, ponieważ najczęściej to właśnie te dwie rzeczy
stanowią o możliwości zatrudnienia osoby niepełnosprawnej.
Niepełnosprawność może w wielu przypadkach stanowić ograniczenie
w odniesieniu do wyboru stanowiska czy rodzaju pracy, ale w
nielicznych przypadkach przesądzać będzie o całkowitej niemożliwości
podjęcia pracy21. Oczywiste jest to, że osoby niepełnosprawne wymagają
szczególnej ochrony i stanowi to podstawę do przyznania im wielu
praw dotyczących rynku pracy. W polskim prawie za podstawowe
prawa należy uznać:

• Prawo osoby niepełnosprawnej zarejestrowanej w powiatowym
urzędzie pracy jako osoba bezrobotna albo poszukująca pracy
niepozostająca w zatrudnieniu do korzystania z usług lub instrumentów
pracy22;

• Prawo do niepełnego wymiaru godzin pracy – Czas pracy osoby
niepełnosprawnej nie może przekraczać 8 godzin dziennie i 40 godzin
tygodniowo, a w przypadku gdy wobec osoby niepełnosprawnej
zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia
niepełnosprawności wymiar ten nie może przekraczać 7 godzin na dobę
i 35 godzin tygodniowo. Dodatkowo został nałożony zakaz zatrudnienia
osoby niepełnosprawnej w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych23.
Warto zaznaczyć, że stosowania wskazanych norm czasu pracy nie
może powodować obniżenia wysokości wynagrodzenia wypłacanego w
stałej miesięcznej wysokości24;

• Prawo do dodatkowej przerwy w czasie pracy, która może być
przeznaczona na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek. Czas
przerwy wynosi 15 minut i jest wliczany do czasu pracy25;

• Prawo osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub
umiarkowanego stopnia niepełnosprawności do dodatkowego urlopu
wypoczynkowego w wymiarze 10 dni roboczych w roku

20 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy; Dz. U. 1974 Nr 24 poz.
141, art. 183a

21 D. Kukla, W. Duda, M. Czerew-Bajer, jw., s. 117
22 Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej

oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych; Dz. U. 1997 nr 123 poz. 776; art. 10
23 Tamże, art. 15
24 Tamże, art. 18
25 Tamże, art. 17
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kalendarzowym. Prawo do pierwszego urlopu dodatkowego
przysługuje po przepracowaniu jednego roku po dniu zaliczenia jej do
jednego z tych stopni niepełnosprawności26;

• Prawo osoby niepełnosprawnej o znacznym lub umiarkowanym
stopniu niepełnosprawności do zwolnienia od pracy z zachowaniem
prawa do wynagrodzenia: w wymiarze do 21 dni roboczych w celu
uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym, nie częściej niż raz w roku;
w celu wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub
usprawniających, a także w celu uzyskania zaopatrzenia
ortopedycznego lub jego naprawy, jeżeli czynności te nie mogą być
wykonane poza godzinami pracy27;

• Prawo do dostosowania miejsca pracy przez pracodawcę do
warunków osoby niepełnosprawnej – Pracodawca zatrudniający
pracowników niepełnosprawnych powinien zapewnić dostosowanie
stanowisk pracy oraz dojść do nich – do potrzeb i możliwości tych
pracowników, wynikających ze zmniejszonej sprawności. Powyższe
prawo zostało uregulowane w §48 Rozporządzenia Ministra Pracy i
Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997. W sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, a dodatkowo zostało
potwierdzone w art. 23a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Na podstawie powyższego
przepisu pracodawca jest obowiązany zapewnić niezbędne racjonalne
usprawnienia dla osoby niepełnosprawnej pozostającej z nim w
stosunku pracy, uczestniczącej w procesie rekrutacji lub odbywającej
szkolenie, staż, przygotowanie zawodowe albo praktyki zawodowe lub
absolwenckie. Warto dodać, że niedostosowanie miejsca pracy w
powyższy sposób będzie stanowić naruszenie zasady równego
traktowania.

Praca jest ważnym elementem w życiu każdego człowieka. Dzięki
niej każdy z nas ma możliwość zdobywania umiejętności, kwalifikacji,
zaspokajania potrzeb materialnych, a nawet rozwijania swoich pasji. W
związku z tym wydaje się być kluczowe zapewnienie dostępu osób
niepełnosprawnych do rynku pracy, ponieważ pozwoli to na ich integrację
i aktywizację zawodową28. Wynika to z tego, że praca zapewnia pełne
uczestnictwo w życiu społecznym, a to z kolei może przeciwdziałać
zwiększaniu się poczucia izolacji. Można więc zauważyć, praca zawodowa

26 Tamże, art. 19
27 T amże, art. 20
28 D. Kukla, W. Duda, M. Czerew-Bajer, jw., s. 128
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w aspekcie osób niepełnosprawnych nie będzie stanowić jedynie
zdobywania środków materialnych, ale jej podjęcie będzie podnosiły
poczucie własnej wartości, przez co zatrudnienie będzie pewną terapią,
która w wielu przypadkach może sprzyjać poprawie stanu zdrowia29.

3. Pomoc medyczna
W zakresie pomocy medycznej skierowanej do osób

niepełnosprawnych rozpocząć należy od odwołania się do
podstawowych praw pacjenta, które przysługują każdej osobie. Prawa
te stanowią zbiór uprawnień i gwarancji, które zawarte są w wielu
aktach prawnych. Wśród nich wyróżnić należy prawo pacjenta do
świadczeń zdrowotnych, prawo wyboru świadczeniodawcy (lekarza,
pielęgniarki, położnej, poradni specjalistycznej, szpitala), prawo do
informacji, prawo do wyrażenia zgody, prawo do tajemnicy informacji z
nim związanych, prawo do poszanowania intymności i godności
pacjenta, prawo do dokumentacji medycznej, prawo do złożenia skargi.
Są to prawa, które muszą być bezwzględnie przestrzegane przez
wszystkie osoby uczestniczące w udzielaniu świadczeń zdrowotnych.
Jednakże, warto zauważyć, że oprócz wyżej wymienionych uprawnień,
zostały ustanowione takie prawa, które przysługują szczególnie
określonym osobom. Do nich należą m.in. prawa przyznane dla osób
niepełnosprawnych o znacznym stopniu niepełnosprawności. W tym
zakresie można wskazać następujące uprawnienia:

• Prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki
zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych, a więc do świadczeń
podstawowej opieki zdrowotnej (lekarza, pielęgniarki, położnej),
świadczeń w szpitalach, świadczeń ambulatoryjnej opieki
specjalistycznej, usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach;
świadczeń rehabilitacji leczniczej30;

• Prawo do wyrobów medycznych, wskazanych w przepisach
szczególnych, do wysokości limitu finansowania, według wskazań
medycznych, bez uwzględnienia okresów użytkowania31;

• Prawo do korzystania bez wymaganego skierowania ze
świadczeń w poradniach specjalistycznych32.

29 A. Markiewicz, T. Mika, Ekonomia społeczna a osoby niepełnosprawne,
Fundacja im. Królowej Polskie św. Jadwigi 2011, s. 34

30 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. O świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych, Dz. U. 2004 Nr 210 poz. 2135, art. 47c ust. 1

31 Tamże, art. 47 ust. 1b
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Należy dodać, iż podstawą do skorzystania z powyższych praw
jest dokument stwierdzający niepełnosprawność w znacznym stopniu.
Warto także wskazać, że został powołany organ administracji rządowej,
a mianowicie Rzecznik Praw Pacjenta, którego głównym zadaniem jest
ochrona praw pacjentów. Jest to organ, który w zakresie swoich
kompetencji obejmuje wszystkich pacjentów, a więc także pacjentów
niepełnosprawnych.

W zakresie pomocy medycznej skierowanej dla osób z
niepełnosprawnością można dojść do wniosku, iż jest to dziedzina, która
powinna być najszerzej uregulowana, gdyż wydaje się, że to właśnie ta
grupa pacjentów będzie potrzebowała największej pomocy. Wynika to
przede wszystkim z chorób i dolegliwości, na które cierpią
niepełnosprawni. Ponadto, można dodać, że oprócz praw
zagwarantowanych w świetle prawa, istnieje wiele ważnych czynników,
które mogą ułatwić osobom niepełnosprawnym dostęp do pomocy z
zakresu medycyny. Są to m.in. podjazdy specjalnie przeznaczone dla osób
niepełnosprawnych, które ułatwią tym osobom dostanie się do placówek
opieki medycznej, a także stworzenie takich rozwiązań w placówkach,
które umożliwią osobom niepełnosprawnym poruszanie się w tych
budynkach. Dodatkowo, ważne jest przystosowanie gabinetów lekarzy
oraz specjalistycznego sprzętu diagnostycznego tak, aby ze wszystkich
dostępnych badań mogli skorzystać niepełnosprawni.

Zakończenie
Niepełnosprawność stanowi jedno z poważnych zjawisk i

problemów współczesności. Stawia to przed państwem obowiązek
podejmowania działań zmierzających do jego zapobiegania, ale także
działań mających na celu ochronę osób niepełnosprawnych, a także
pomoc w funkcjonowaniu w społeczeństwie. Zadania te wymagają
wielu zróżnicowanych działań na gruncie różnych dziedzin33.
Niepełnosprawność rodzi wiele problemów dla samych osób, których ta
niepełnosprawność dotyczy. Przede wszystkim zmagają się oni z
problemami zdrowotnymi, a także społecznymi. Przeszkody zdrowotne
są o tyle zrozumiałe, iż przede wszystkim stanowią one podstawę
niepełnosprawności, gdyż oznaczają one naruszenie sprawności
organizmu, które zazwyczaj wywołane są przez choroby. Natomiast
problemy społeczne sprowadzają się do izolacji osób

32 Tamże, art. art. 57 ust. 2
33 Z. Kawczyńska-Butrym, Niepełnosprawność – specyfika pomocy społecznej,

Biblioteka Pracownika Specjalnego, Katowice 1998, s. 11-12
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niepełnosprawnych od społeczeństwa. Jest to spowodowane wieloma
przeszkodami, m.in. w transporcie, niedostosowanie architektoniczne
obiektów, bariery ograniczające samodzielność. Wszystkie te czynniki
mogą w efekcie powodować zmiany w psychice tych osób. Dlatego też
można dojść do wniosku, iż wspomaganie integracji osób
niepełnosprawnych stanowi kluczowe zadanie stawiane państwu.
Realizacją tego zadania w szczególności jest przyznanie szeregu praw w
różnych dziedzinach życia codziennego z uwzględnieniem stopnia
niepełnosprawności. Gwarancje te stanowią pomoc dla osób
niepełnosprawnych w wykonywaniu czynności, które związane są m.in.
z podjęciem pracy zarobkowej, czy w dziedzinie szkolnictwa. Wszelkie
przyznane prawa mają także na celu zminimalizowanie poczucia izolacji
osób niepełnosprawnych, ale także ustanowienie zakazu dyskryminacji
w wielu dziedzinach, które zapewniają normalne funkcjonowanie
każdego człowieka.

Streszczenie:
Polski ustawodawca określa niepełnosprawność jako trwałą lub

czasową niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego
lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, w szczególności
powodującą niezdolność do pracy. Potwierdzeniem powyższej
niepełnosprawności jest orzeczenie o jej stopniu. Prawa osób z
niepełnosprawnością zostały zagwarantowane w wielu aktach
prawnych i dotyczą różnych dziedzin, np. pracy, edukacji, pomocy
medycznej. Stanowią one pomoc dla osób niepełnosprawnych w
czynnościach życia codziennego.

Słowa klucz: osoba z niepełnosprawnością, niepełnosprawność,
prawo, gwarancja

Summary:
People with disabilities and their rights
Polish legislator defines disability as a permanent or temporary

inability to fulfill social roles due to permanent or long-term impairment of
the body's fitness, in particular resulting in inability to work. Confirmation
of the above disability is a statement about its degree. The rights of persons
with disabilities have been guaranteed in many legal acts and relate to
various areas, eg work, education, and medical assistance. They provide
help for people with disabilities in everyday activities.

Key words: a person with a disability, a disability, a right, a
guarantee



204

Bibliografia:
1) https://www.kielce.uw.gov.pl/pl/urzad/polityka-

spoleczna/orzekanie-o-niepelnospr/zasady/9276,Zasady-i-tryb-
orzekania-o-niepelnosprawnosci.html dostęp 18.04.2019

2) Karta Praw Osób Niepełnosprawnych – uchwała Sejmu RP z
dnia 1 sierpnia 1997 r., M.P. 1997 Nr 50, poz. 475

3) Kawczyńska-Butrym Z., Niepełnosprawność – specyfika pomocy
społecznej; Biblioteka Pracownika Specjalnego, Katowice 1998

4) Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r.;
Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483

5) Konwencja Nr 159 Międzynarodowej Organizacji Pracy
dotycząca rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia osób
niepełnosprawnych przyjęta w Genewie dnia 20 czerwca 1983 r., Dz. U.
2005 nr 43 poz. 41

6) Kukla D., Duda W., Czerew-Bajer M., Osoby niepełnosprawne w
systemie edukacji i poradnictwa zawodowego, Wyd. Difin, Warszawa 2011

7) Markiewicz A., Mika T., Ekonomia społeczna a osoby
niepełnosprawne; Fundacja im. Królowej Polskie św. Jadwigi 2011;

8) Pudzianowska D. (red.), Prawa osób z niepełnosprawnością
intelektualną lub psychiczną w świetle międzynarodowych instrumentów
ochrony praw człowieka, Lex a Wolters Kluwes business, Warszawa 2014

9) Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnieniu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r.; Dz. U.
Nr 123, poz. 776;

10) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe, Dz. U.
2017 poz 59

11) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy; Dz. U. 1974
Nr 24 poz. 141,

12) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. O świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Dz. U. 2004 Nr 210
poz. 2135

13) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Dz. U.
1991 Nr 95 poz. 425

www.kielce.uw.gov.pl/pl/urzad/polityka-


205

Alicja Sadowa

Dobro wspólnego małoletniego dziecka jako przesłanka
negatywna orzeczenia rozwodu

Wstęp
Mimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia rozwód nie jest do-

puszczalny, jeżeli m.in.. wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspól-
nych małoletnich dzieci małżonków. Jest to jedna z trzech negatywnych
przesłanek orzeczenia rozwodu. Negatywny charakter tej przesłanki
objawia się tym, że pomimo iż między małżonkami nastąpił zupełny i
trwały rozkład pożycia nie ma możliwości orzeczenia rozwodu, jeżeli w
jego skutek miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci. Z
tego rozwiązania wnioskować można, iż w ocenie ustawodawcy odda-
lenie powództwa rozwodowego, co w efekcie powoduje utrzymanie
małżeństwa może być środkiem służącym do ochrony interesów mało-
letniego dziecka.

1. Rozwód
Rozwiązanie małżeństwa następuję między innymi przez orze-

czenie rozwodu. Aby Sąd orzekł rozwód muszą wystąpić pozytywne
przesłanki orzeczenia rozwodu. Jednak pomimo wystąpienia pozytyw-
nych przesłanek orzeczenia rozwodu Sąd nie rozwiąże małżeństwa w
omawiany sposób, gdy w danej sprawie będziemy mieli do czynienia
dodatkowo z negatywnymi przesłankami.

Przesłanką pozytywną jest zupełny i trwały rozkład pożycia mał-
żeńskiego. Pożycie małżeńskie składa się z trzech więzi: duchownej,
fizycznej oraz gospodarczej1. Stanowisko takie zajął Sąd Najwyższy w
swoim orzeczeniu stwierdzając, że „wspólne pożycie między małżon-
kami w rozumieniu Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego polega na du-
chowej, fizycznej oraz gospodarczej więzi małżonków, stanowiącej cel
małżeństwa i umożliwiającej realizację jego podstawowych zadań. Roz-
kład pożycia jest zupełny wtedy, gdy zerwaniu uległy wszystkie wy-

1 K. Dąbrowski, Przesłanki orzeczenia rozwodu, Studenckie Zeszyty Naukowe,
2010, nr 5/8, s. 16.
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mienione więzi łączące małżonków”2. Kodeks rodzinny i opiekuńczy
również nie reguluje jak długo powinien trwać rozkład pożycia małżeń-
skiego by uznać go za trwały. Sąd Najwyższy w swoich orzeczeniach
zawarł pogląd, że również w toku postępowania trwałość rozkładu po-
życia małżeńskiego może pogłębiać się i wpływać na ocenę przesłanek
orzeczenia rozwodu. W związku z tym, czym dłużej trwa rozkład poży-
cia małżeńskiego tym rozwód staję się bardziej zasadny3.

Sąd w trakcie postępowania w sprawie o rozwód ma za zadanie
zbadać przyczyny przesłanek albo ich braku do rozwiązania małżeń-
stwa przez rozwód. Sąd bada:

−czy między małżonkami nastąpił rzeczywiście rozkład pożycia,
bowiem skutek ten ma związek z przyczyną,

−czy rozkład pożycia cechuj się trwałością i zupełnością, gdyż ro-
dzaj przyczyny pozwala na ocenę szans powrotu małżonków do wspól-
nego pożycia,

−zupełność i trwałość rozkładu pożycia w sytuacji, kiedy obie
strony wnoszą o orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie, albowiem
w takiej sytuacji sąd nadal ma obowiązek ustalenia czy rozkład pożycia
małżeńskiego jest zupełny i trwały,

−który z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia małżeńskiego,
−czy żądanie orzeczenia rozwodu albo brak zgody małżonka na

rozwód w danej sprawie nie jest sprzeczne z zasadami współżycia spo-
łecznego4.

Pomimo wystąpienia trwałego i zupełnego rozkładu pożycia mał-
żeńskiego rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli wskutek niego miałoby
ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków, jeżeli z in-
nych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami
współżycia społecznego. Także jeżeli orzeczenie rozwodu żąda małżo-
nek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba, że drugi małżonek wy-
razi zgodę na rozwód albo, że odmowa jego zgody na rozwód jest w
danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego5.

2 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22.10.1999 r., III CKN 386/98, LEX nr
1217913.

3 J. Pasieka, M. Olszyński, B. Bronowicz-Pasieka, M. Wojdała, Rozwód cywilny
i „rozwód kościelny”, Wrocław 2014, s. 16.

4 J. Ignaczewski, Rozwód po nowelizacji art. 56-61 Kodeksu rodzinnego i opie-
kuńczego. Komentarz, Warszawa 2009, s. 36.

5 Art. 56 § 2 i 3 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuń-
czy (Dz. U. 1964, nr 9, poz. 59, ze zm.).



207

W niniejszej pracy zostanie omówiona przesłanka dobra wspólnych ma-
łoletnich dzieci.

2. Zakres podmiotowy przesłanki dobra wspólnych małoletnich
dzieci

Ustawodawca nie określił wprost w art. 56 Kodeksu rodzinnego i
opiekuńczego, jaki krąg osób należy rozumieć pod pojęciem wspólnych
małoletnich dzieci. W doktrynie przyjmuje się, że dotyczy ono:

−małoletnich dzieci, za którymi przemawia domniemanie pocho-
dzenia z danego małżeństwa – art. 62 Kodeksu rodzinnego i opie-
kuńczego;

−małoletnich dzieci pozamałżeńskich, których pochodzenie od
małżonków zamierzających uzyskać rozwód zostało ustalone w sposób
przewidziany przez przepisy prawa – art. 72 Kodeksu rodzinnego i
opiekuńczego – uznanie ojcostwa bądź sądowe ustalenie ojcostwa;

−małoletnich dzieci przysposobionych przez oboje małżonków,
−małoletnich dzieci jednego z małżonków, które przysposobił

współmałżonek.
Do grupy wspólnych małoletnich dzieci małżonków nie należą

m.in. dzieci jednego małżonka pochodzące z poprzedniego małżeństwa,
jak również jego dzieci pozamałżeńskie. Nie bierze się pod uwagę przy
orzekaniu rozwodu ich dobra nawet, jeśli przebywają one we wspólnym
gospodarstwie domowym i są wychowywane przez oboje małżonków.

Nadto omawiany artykuł wprowadza sztywną granicę wiekową.
W związku z tym przesłanka dobra wspólnych małoletnich dzieci nie
ma zastosowania wobec dziecka, które osiągnęło pełnoletność, lecz jest
dotknięte kalectwem bądź uzależnione finansowo od rodziców z uwagi
na podjęta naukę6. Negatywna przesłanka odnosi się tylko do dzieci już
narodzonych, a zatem sąd nie może orzec rozwodu ze względu na do-
bro dziecka jeszcze nienarodzonego, czyli tzw. nasciuturusa7.

W doktrynie przyjmowany jest pogląd, iż wpływ rozwodu na do-
bro dzieci innych niż wspólnych małoletnich dzieci małżonków należy
brać pod uwagę w świetle przesłanki sprzeczności rozwodu z zasadami

6 R. Dubowski, Materialnoprawne przesłanki rozwodu – analiza krytyczna i postu-
laty de lege ferenda, Józefów 2017, s. 111-113.

7 I. Sutkowska, Oddalenie powództwa o rozwód w polskiej procedury cywilnej,
http://wpia.uwm.edu.pl/czasopisma/sites/default/files/uploads/KPP/2016
/2/202-208.pdf, (dnia 07.06.2019 r.).

http://wpia.uwm.edu.pl/czasopisma/sites/default/files/uploads/KPP/2016
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współżycia społecznego. Do kręgu dzieci innych niż wspólnych mało-
letnich należy zaliczyć:

−małoletnie dzieci jednego z małżonków, w tym dzieci przyspo-
sobione tylko przez jednego małżonka, wychowywane wspólnie przez
obu małżonków;

−wspólne pełnoletni dzieci małżonków oraz pełnoletnie dzieci
jednego z małżonków wychowywane wspólnie przez obu małżonków,
jeśli ze względu na szczególne okoliczności pozostają one zależne od
małżonków;

−dzieci obce, które z różnych względów wychowywane przez
rozwodzących się małżonków;

−nasciturusa8.

3. Definicja dobra dziecka
Ochrona dobra dziecka jest uzasadniona zarówno regulacją Ko-

deksu rodzinnego i opiekuńczego oraz Konstytucją Rzeczypospolitej
Polskiej, a także Konwencją o Prawach Dziecka przyjętą przez Zgroma-
dzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych.

Konwencja nie definiuje pojęcia dobra dziecka, tylko wymógł kie-
rowani się dobrem dziecka w każdej sprawie. Art. 3 Konwencji określa,
że zarówno publiczne jak i prywatne instytucje opieki społecznej, są-
dów, władz administracyjnych i ciał ustawodawczych najważniejszą
sprawą powinno być zawsze najlepsze zabezpieczenie interesów dziec-
ka. Należy również zaznaczyć, że w preambule Konwencji podkreślono
takie wartości jak: wychowanie w środowisku rodzinnym oraz w trady-
cji i kulturze danego narodu, jako wskazującej kierunek interpretacyjny
pojęcia dobra dziecka9. Dobro dziecka jest nadrzędnym kryterium w
stosunku do praw rodziców i innych osób10. Przez dobro dziecka należy
rozumieć m.in. możliwość wypowiadania się w postępowaniach sądo-
wych dotyczących dziecka, możliwość korzystania z zakładów opiekuń-

8 R. Dubowski, Materialnoprawne…, s. 114-115.
9 K. Mendecka, Klauzula dobra dziecka w Konwencji o Prawach Dziecka i w pra-

wie polskim (wybrane problemy). Acta Universitatis Lodziensis Folia Iuridica 2016,
nr 77, s. 28.

10 Zob. art. 9 Konwencji o Prawa Dziecka przyjętej przez Zgromadzenie
Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. 1991, nr
120, poz. 526, ze zm.).
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czych, życia w środowisku naturalnym oraz zakazu tortur i poniżające-
go tratowania11.

Również w polskim systemie prawnym nie występuje definicja
ustawowa dobra dziecka, pomimo że Kodeks rodzinny i opiekuńczy
bardzo często się nią posługuje. T. Smyczyński podziela pogląd, iż „za-
sadna dobra dziecka, jako istoty słabszej od innych i potrzebującej
ochrony, przenika całe prawo rodzinne niezależnie od tego, w jakim
akcie prawnym unormowano konkretny fragment stosunków rodzin-
nych”. W. Stojanowska podziela podobny pogląd do T. Smyczyńskiego,
nadto podkreśla, że „dobro dziecka powinno być brana pod uwagę
podczas stosowania każdego przepisu prawa mającego związek z sytu-
acją dziecka jako dobro nadrzędne. Aby tę powinność wyegzekwować,
należy opracować wyraźnie nakaz tego rodzaju postępowania”12.

Sąd Najwyższy w swoim postanowieniu zajął stanowisko, iż „do-
bro /interes/ dziecka ma znaczenie nadrzędne i wymaga rozważenia w
każdej sprawie dotyczącej opieki nad małoletnim […] z przepisów kon-
wencyjny, zwłaszcza z art. 3 wynika, że wartością pierwotną i nadrzęd-
ną jest dobro dziecka. Treść tego pojęcia, ustalona wedle wskazań obo-
wiązującego prawa polskiego, odpowiada w ogólnych zarysach pojęciu
nadrzędnego interesu dziecka”13.

Trybunał Konstytucyjny podniósł, że „nakaz ochrony dobra
dziecka stanowi podstawową, nadrzędną zasadę polskiego systemu
prawa rodzinnego, której podporządkowane są wszelkie regulacje w
sterze stosunków pomiędzy rodzicami i dziećmi […]. Pojęcie praw
dziecka w przepisach Konstytucji należy rozumieć, jako nakaz zapew-
nienia ochrony interesów małoletniego, który w praktyce sam może jej
dochodzić w bardzo ograniczonym zakresie. Dobro dziecka jest również
tą wartością, która determinuje kształt innych rozwiązań instytucjonal-
nych, w tym przede wszystkim na gruncie Kodeksu rodzinnego i opie-
kuńczego”14.

W. Stojanowska definiuję dobro dziecka, jako „kompleks wartości
o charakterze niematerialny i materialnym niezbędnych do zapewnienia
prawidłowego rozwoju fizycznego i duchownego dziecka oraz do nale-

11 Zob. art. 12, art. 18, art. 20, art. 37 Konwencji o Prawach Dziecka.
12 K. Mendecka, Klauzula dobra…, s. 30.
13 Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 5 lipca 2006 r., IV CSK 127/06,

LEX nr 232819.
14 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 kwietnia 2003 r., K 18/02

(Dz. U. 2003, nr 83, poz. 772).
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żytego przygotowania go do pracy odpowiednio do jego uzdolnień,
przy czym wartości te są zdeterminowane przez wiele różnorodnych
czynników, których struktura zależy od treści stosowanej normy praw-
nej i konkretnej, aktualnie istniejącej sytuacji dziecka, zakładającej
zbieżność tak pojętego dobra dziecka z interesem społecznym”. S. Koło-
dziejski rozumie dobro dziecka, jako „zespół wartości, zarówno ducho-
wych, jak i materialnych, jakie konieczne są do prawidłowego: rozwoju
fizycznego dziecka, rozwoju duchowego dziecka, należytego przygoto-
wania go do pracy dla dobra społeczeństwa”.

Mając na uwadze powyższe można zaobserwować, że dobro
dziecka jest interpretowane przede wszystkim, jako mające charakter
nadrzędny i stanowi rdzeń wszystkich przepisów o prawach dziecka15.

W sprawie o rozwód dobro dziecka polega na tym, by dziecko miało
poczucie bezpieczeństwa, spokoju, stabilizacji emocjonalno-uczuciowej,
poczucia, że jest kochane i chciane oraz żeby w wyniku rozwodu nie utraci-
ło zaufania do osób dorosłych. Sąd Najwyższy w 1968 r. wskazał elementy,
jakie należy brać pod uwagę przy ocenie zagrożenia dobra dziecka. Sąd
powinien wziąć pod uwagę następujące fakty:

−czy rozwód nie osłabi więzi miedzy dzieckiem a rodzicem, z któ-
rym nie będzie stale zamieszkiwał, w stopniu niemogącym wpłynąć
ujemnie na wykonywanie władzy rodzicielskiej;

−czy nieustępliwe stanowisko jednego ze współmałżonków, co do
sposobu wykonywani w przyszłości władzy rodzicielskiej i zmierzające
do wykluczenia z niej drugiego współmałżonka nie przyniesie nega-
tywnych skutków w wychowywaniu dziecka;

−czy dziecko boleśnie nie odczuje samego rozwodu rodziców.
Biorąc pod ocenę powyższe fakty sąd powinien zbadać wpływ

rozwodu na dobro dzieci i uzasadnić go16.

4. Kryteria oceny dobra dziecka
W doktrynie istnieją dwa poglądy odnośnie stosowania przesłanki

dobra wspólnych małoletnich dzieci. Pierwsza grupa autorów stawia
tezę, że rozwód co do zasady sprzeciwia się dobru dziecka, a jego orze-
czenie mogą uzasadniać tylko szczególne okoliczności. Przeciwnicy tego
poglądu wskazują, że rzeczywiście stan rozkładu pożycia rodziców,
którego przyczyną jest wiele nieszczęść i cierpień pozostawiających ślad

15 K. Mendecka, Klauzula dobra…, s. 30 i 31.
16 R. Wójcik, Postępowanie odrębne w sprawach o rozwód a dobro małoletnich dzie-

ci, Kortowski Przegląd Prawniczy 2006, nr 2., s. 50.



211

na całe życie godzi w dobro dziecka, lecz dobro dziecka nie jest zagro-
żone na skutek samego orzeczenia rozwodu. Istnieje również trzecie
stanowisko pośrednie, akcentujące potrzebę rozpatrywania każdego
przypadku indywidualnie z uwagi na to, iż jak uważali zwolennicy brak
jest w tej materii ogólnych reguł czy prawidłowości.

Sąd Najwyższy przyjął, że „wbrew wysuwanym nieraz suge-
stiom stwierdzić należy, że jak to już zaznaczono, brak podstaw do
uznania, iż dobro dziecka z reguły nie sprzeciwia się rozwodowi, nie
ma też w tym zakresie domniemania przeciwnego. W związku z tym
sądy obowiązane są na podstawie szczegółowo ustalonych okoliczno-
ści uzasadnić swój pogląd”17.

Porównanie przez sąd sytuacji dziecka po ewentualnym orzecze-
niu rozwodu i po ewentualny oddaleniu powództwa rozwodowego jest
właściwą metodą, narzędziem służącym do oceny tego, czy sprzeciwia
się on dobro dziecka. Stąd należy przyjrzeć się wskazanym w piśmien-
nictwie prawniczym i judykaturze szczegółowym kryterium oceny do-
bra dziecka18.

1. Kontakty dziecka z rodzicami po rozwodzie
Dla dobra dziecka poza nielicznymi przypadkami jest okoliczność

utrzymywania kontaktów przez dziecko z obojgiem rodziców i to, aby
każde z nich sprawowało nad dzieckiem pieczę. Sąd Najwyższy w wy-
tycznych rozwodowych z 1968 r. stoi na stanowisku, że zagrożenie do-
bra dziecka można dopatrzeć się w przypadkach, gdy „wspólna piecza
faktyczna obojga rodziców jest w ustalonych okolicznościach konieczna
i w pewnym zakresie wykonywana, a istniejące pomiędzy małżonkami
stosunki nie rokują szans utrzymania tego stanu rzeczy po rozwodzie”19.
„Oceniając, czy dobro małoletnich dzieci małżonków nie sprzeciwia się
rozwodowi, należy przede wszystkim rozważyć, czy rozwód nie spo-
woduje osłabienia więzi z dziećmi tego z małżonków, przy którym dzie-
ci nie pozostaną w stopniu mogącym ujemnie wpłynąć na wykonywanie
jego obowiązków rodzicielskich”20.

17 R. Dubowski, Materialnoprawne…, s. 123-124.
18 R. Dubowski, Oddalenie powództwa o rozwód jako środek ochrony dobra dziecka.

Pobożne życzenie czy rzeczywistość?,
http://www.repozytorium.uni.wroc.pl/Content/79225/09_Dubowski_R_Oddale
nie_powodztwa_o_rozwod_jako_srodek_ochrony_dobra_dziecka.pdf, (dnia
08.06.2019 r.).

19 R. Dubowski, Materialnoprawne…, s. 127.
20 Ibidem.

http://www.repozytorium.uni.wroc.pl/Content/79225/09_Dubowski_R_Oddale
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Sąd powinien ustalić czy orzeczenie rozwodu nie spowoduje za-
niechania opieki nad dzieckiem przez rodzica, z którym nie będzie stale
zamieszkiwał.

Jako źródło potencjalnego zmniejszenia zaangażowania w opiekę
nad dzieckiem m.in. należy traktować możliwość zawarcia kolejnego
małżeństwa i założenie nowej rodziny po rozwodzie. Jednakże taka oko-
liczność nie może stanowić wyłącznej podstawy do przyjęcia, że orze-
czenie rozwodu jest sprzeczne z dobrem dzieci, ponieważ w przeciw-
nym przypadku orzeczenie rozwodu byłoby niedopuszczalne do czasu
osiągnięcia pełnoletności przez dzieci21.

W późniejszym orzeczeniu Sąd Najwyższy powyższe stanowisko
nieco uściślił. Zostało przyjęte, że aby z uwagi na możliwość ponowne-
go małżeństwa odmowa orzeczenia rozwodu była uzasadniona, założe-
nie nowej rodziny musiałoby nie tylko powodować zwykłego zmniej-
szenia zaangażowania w opiekę nad małoletnim dzieckiem z poprzed-
niego małżeństwa, ale z całkowitym zerwaniem z nim kontaktów22.

2. Osobne zamieszkiwanie rodziców dziecka
A. Stelmachowski wyraził pogląd, według którego dla dziecka ko-

rzystniejsza jest separacja faktyczna niż rozwód rodziców. Pogląd ten
został sformułowany w związku z przekonaniem, że w sytuacji, gdy
małżonkowie mieszkają osobno, a dziecko ma zwykłe miejsce pobytu z
jednym z nich, nie jest ono narażone na doświadczenie niekończących
sie konfliktów między rodzicami, a brak rozwodu przyczynia się do
eliminacji ryzyka osłabienia więzi rodzica z dzieckiem oraz możliwości
zwiększenia się obowiązków alimentacyjnego na skutek założenia no-
wej rodziny przez małżonka.

Niniejszy pogląd nie będzie miał zastosowania, gdy już przed
orzeczeniem rozwodu małżonkowie mieszkali osobno. Bowiem w takim
przypadku dobro dziecka nie ucierpi na skutek orzeczenia rozwodu,
ponieważ jego sytuacja nie ulegnie zmianie23.

21Uchwała całej Izby Cywilnej Sądu Najwyższego z dnia 28 maja 1955 r., I
CO 5/55, (OSN 1955, nr 3, poz. 46).

22 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 września 1975 r., III CR 226/75, LEX
nr 7750.

23 R. Dubowski, Materialnopranwne…, s. 129-130.
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3. Porozumienie co do sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej
W sytuacji, gdy między małżonkami występują nieporozumienia,

co do sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej, a w szczególności,
kiedy ze strony każdego z nich są formułowane bezkompromisowe żą-
dania, aby dziecko powierzono tylko jemu bez jakiejkolwiek ingerencji
drugiego rodzica może przemawiać przeciwko udzieleniu rozwodu ze
względu na dobro dziecka. Ma to miejsce, gdy istnieją podstawy do
przewidywania, że utrzymanie status quo w stosunkach wzajemnych
rodziców będzie dla ich małoletnich dzieci bardziej korzystne. Sąd Naj-
wyższy trafnie dodał, że nie należy pomijać sytuacji, w których istnieją-
cy między małżonkami stan napięcia wpływa niekorzystnie na warunki
życiowe dzieci, ze względu na ich dobro nie mogłoby uzasadnić odmo-
wy rozwodu24.

Należy również zwrócić uwagę, że sąd oddalając powództwo
rozwodowe nie ma uprawnienia do rozstrzygania w zakresie władzy
rodzicielskiej. W związku z tym w przypadku istnienia miedzy małżon-
kami konfliktu w zakresie sposobu wykonywania ich praw i obowiąz-
ków względem dziecka odmowa orzeczenia rozwodu przyczyni się do
pozostawienia dziecka jako „zakładnika” konfliktów jego rodziców25.

4. Uwarunkowania psychiczne i stan zdrowia dziecka
Niektórzy autorzy podnoszą, że właściwa ocena wpływu rozwodu

na dziecko wymaga poznania cech jego osobowości, stopnia rozwoju oraz
stanu zdrowia zarówno na płaszczyźnie psychicznej jak i fizycznej26.

Bezwątpienia dziecko w pewnym wieku ze względu na swoją wraż-
liwość zazwyczaj przeżywa rozwód rodziców jako tragedię. Przyczyną
tego jest zupełny i trwały rozkład pożycia, który doprowadził do postępo-
wania rozwodowego. Dlatego w toku postępowania rozwodowego sąd
powinien ustalić czy ewentualne orzeczenie rozwodu w dalszej perspek-
tywie przyczyni się do poprawy zdrowia psychicznego oraz czy ewentual-
na odmowa orzeczenia nie wypłynie negatywnie na psychikę27.

24 Uchwała całej Izby Cywilnej Sądu Najwyższego z dnia 28 maja 1955 r., I
CO 5/55, (OSN 1955, nr 3, poz. 46).

25 R. Dubowski, Oddalenie powództwa…
26 Zob. uchwała całej Izby Cywilnej Sądu Najwyższego z dnia 28 maja 1955

r., I CO 5/55, (OSN 1955, nr 3, poz. 46).
27 R. Dubowski, Oddalenie powództwa…
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Sąd Najwyższy zasadnie wskazał, że nie chodzi czy na skutek
rozwodu dobro dziecka dozna uszczerbku, lecz czy wyrok orzekający
rozwód doprowadzi do pogorszenia położenia dobra dziecka28.

5. Wiek dziecka
Przy ocenie dobra dziecka w sprawach rozwodowych bez wątpie-

nia należy brać pod uwagę także wiek. Sąd Najwyższy przyjął stanowi-
sko, iż rozwiązanie małżeństwa nie jest sprzeczne z dobrem małoletnie-
go, który znajduje się u progu pełnoletności, gdyż wówczas dysponuje
on już szeroką autonomią w swoim postępowaniu i jest w stanie utrzy-
mywać relacje z każdym z rodziców, nawet w przypadku orzeczenia
rozwodu29.

Stefan Kaleta stał na stanowisku, że ze względu na ochronę dobra
dziecka nie powinno orzekać się rozwodu wobec małżonków mających
dzieci w wieku do siódmego roku życia30. Natomiast J. Wisłocki uznał,
że w przypadku spełnienia pozytywnej przesłanki orzeczenia rozwodu,
można go orzec, jeżeli dziecko nie ukończyło 4 i pół lat albo jest w wieku
przedszkolnym, a także, jeżeli dziecko ukończyło 13 i pół lat albo jest w
wieku licealnym. Stąd wg niego nie należy orzekać rozwodu wobec
małżonków, których dzieci mają więcej niż 4 i pół lat oraz mniej niż 13 i
pół lat31.

Wiek dziecka nie może być samodzielnym kryterium. Jednak po-
winien służyć, jako kryterium pomocniczym, przez pryzmat, którego
można określić potrzeby dziecka i wtedy badać, w jaki sposób orzecze-
nie rozwodu albo jego brak w indywidualnych przypadkach wpłynie na
realizację tych potrzeb32.

6. Zmiana sytuacji mieszkaniowej
Badając wpływ rozwodu na dobra dziecka należy również brać

pod ocenę, jakie mogą nastąpić w skutek orzeczenia rozwodu zmiany w
sytuacji mieszkaniowej dziecka.

W sytuacji, kiedy małżonkowie zamieszkują wspólne mieszkanie,
w wyroku orzekającym rozwód sąd także rozstrzyga o sposobie korzy-

28 Orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 23 marca 1956 r., III CR 347/55,
(OSN 1956, nr 4, poz. 114).

29 Orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 20 listopada 1952 r., I C 600/52,
(OSNCK 1954, nr 2, poz. 31).

30 R. Dubowski, Materialnoprawne…, s. 132.
31 J. Wisłocki, Dziecko a rozwód, Palestra 1957, nr 2, s. 50.
32 R. Dubowski, Oddalenie powództwa…
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stania z tego mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania
rozwiedzionych małżonków. Przy rozstrzyganiu o wspólnym mieszka-
niu sąd uwzględnia przede wszystkim potrzeby dzieci i małżonka, któ-
remu powierza wykonywanie władzy rodzicielskiej33. Mając to na uwa-
dze w większości przypadków rozwód nie powinien mieć wpływu na
zmianę sytuacji mieszkaniowej dziecka.

Jednak może wystąpić przypadek, w którym mieszkanie stanowi
wyłączną własność małżonka, który został pozbawiony władzy rodzi-
cielskiej. Po orzeczeniu rozwodu małżonek, który jest właścicielem nie-
ruchomości może żądać opuszczenia nieruchomości prze byłego
współmałżonka34.

Sąd Najwyższy uznał w wyroku, że małżonek, który był upraw-
niony w trakcie trwania związku małżeńskiego do korzystania z miesz-
kania, które było wyłączną własnością jednego z małżonków jest lokato-
rem w rozumieniu ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw
lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywil-
nego35. Stąd na podstawie tej ustawy sąd będzie uprawniony do przy-
znania matce dziecka uprawnienie do otrzymania lokalu socjalnego.
Lokal socjalny bezwątpienia nie zapewnia idealnych warunków do
rozwodu dziecka, jednak mimo wszystko zabezpiecza je.

Zmiana sytuacji mieszkaniowej dziecka może być również powią-
zana z przeprowadzką do innej miejscowości, co bardzo często wiąże się
z konicznością zmiany szkoły, grypy rówieśników36. Taka sytuacja na
początku jest ciężka psychicznie na dziecko.

7. Inne aspekty sytuacji materialnej dziecka
W toku postępowania rozwodowego warto rozważyć, czy dobro

dziecka zostanie naruszone, gdy orzeczenie rozwodu jest związane z
uszczupleniem majątku, którym dysponuje ten z rodziców, z którym
dziecko pozostaje.

Świadczenie alimentacyjne zasądzone od rodzica, z którym dziec-
ko nie pozostaje służy zmniejszeniu majątkowych następstw będących
efektem odseparowania dziecka od jednego z rodziców. W związku z
tym odmowa orzeczeni rozwodu ze względu, na zmianę sytuacji mająt-

33 Zob. art. 58 § 2 i 4 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
34 R. Dubowski, Oddalenie powództwa…
35 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 marca 2006 r., V CSK 1805/05, (OSNC

2006, nr 12, poz. 208).
36 R. Dubowski, Materialnoprawne…, s. 134-136.
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kowej dziecka może mieć miejsce tylko w takich przypadkach, gdy
świadczenie alimentacyjne nie będą mogły spełnić swej roli37.

Sąd Najwyższy wskazał, że powyższa sytuacja może mieć miejsce
w przypadku, gdy rozwodzi się małżeństwo wielodzietne, w którym
utrzymanie i wychowanie wspólnych małoletnich dzieci całkowicie wy-
czerpuje możliwości zarobkowe i majątkowe rodziców. Rozwód będzie,
więc szperaczy z dobrem dziecka, ponieważ założenie nowej rodziny
wiązać się będzie z powstaniem obowiązków alimentacyjnych wobec jej
członków38.

Podsumowanie
Sąd oddali powództwo o rozwód, jeżeli wskutek jego orzeczenia

miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków. Nie
ma definicji ustawowej dobra dziecka. Również nie da się jednoznacznie
stwierdzić, iż oddalenie powództwa o rozwód będzie zgodne z dobrem
dziecka czy tez nie. Stąd każda sprawę sąd powinien oceniać indywidu-
alnie. Dla oceny czy dobro dziecka ucierpi wskutek orzeczenia rozwodu
mogą mieć znaczenie: osłabienie więzi z rodzicem, z którym dziecko nie
będzie zamieszkiwało, nieustępliwe stanowiska małżonków, co do spo-
sobu wykonywania władzy rodzicielskiej, wiek dziecka, ich dotychcza-
sowy stosunek z rodzicami, stan zdrowia i stopień wrażliwości dziecka,
zmiana sytuacji zamieszkania dziecka, osobne zamieszkiwanie z jednym
z rodziców. Sąd w toku postępowania powinien skupić się nie na tym
czy dobro dziecka ulegnie pogorszenie, które występuje zawsze w
sprawie rozwodowej rodziców, lecz czy w wyniku orzeczenia rozwodu
dotychczasowa sytuacja dziecka ulegnie pogorszeniu. Ponadto sąd bio-
rąc pod ocenę czy dobro dziecka zostanie zagrożone w wyniku orzecze-
nia rozwodu nie powinien oceniać tylko jednego z kryterium, lecz
wszystkie mając na względzie całokształt sprawy. Dopiero tak dokona-
na analiza dobra dziecka pozwoli na ocenę czy w danej sprawie jest
możliwe orzeczenie rozwodu czy nie.

Streszczenie:
Zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego jest generalną

przesłanką orzeczeni rozwodu pomiędzy małżonkami. Jednakże pomi-
mo spełnienia tego warunku rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli wsku-

37 Ibidem, s. 136.
38 Uchwała całej Izby Cywilnej Sądu Najwyższego z dnia 28 maja 1955 r., I

CO 5/55, (OSN 1955, nr 3, poz. 46).
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tek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci mał-
żonków. Kodeks rodzinny i opiekuńczy nie zawiera definicji dobra
dziecka. Dobro dziecka można pojmować, jako ocenę sytuacji dziecka z
punktu wiedzenia zaspokojenia całokształtu jego potrzeb materialnych i
niematerialnych. Przy ocenie, czy dobro dziecka sprzeciwia się orzecze-
niu rozwodu, należy mieć na uwadze jego wiek. Wiek blisko pełnolet-
ności pozwala dziecku z reguły na nieskrępowany kontakt z obojgiem
rodziców i dlatego tylko szczególne powody mogłyby przemawiać za
odmową rozwodu. Natomiast młodsze dziecko, w okresie dojrzewania,
może szczególnie boleśnie odczuć orzeczenie rozwodu. Drugim czynni-
kiem jest stan zdrowia fizycznego i psychicznego dziecka. Zastosowanie
przesłanki dobra dziecka wiąże się z obowiązkiem pełnej oceny przez
Sąd całokształtu stosunków osobistych rodziców i dziecka, jak również
sytuacji materialnej dziecka, jaka powstanie w wyniku rozwodu. Ocena
wywiązywania się małżonków z obowiązku alimentacyjnego wobec
dziecka jest niezbędna dla ustalenia hipotetycznej sytuacji dziecka po
rozwodzie.

Summary:
The best inrerests of a common minor child as an inmpediment to div orce
The complete and permanent breakdown of the marriage is the

main ground for a decree of divorce between spouses. Nonetheless, even
though this condition is fulfilled, divorce is not allowed when it can
harm the best interests of the spouses’ common children. The Family
and Guardianship Code does not contain a definition of the child’s best
interests. The child’s best interests can be understood as the assessment
of the child’s situation in terms of how all of his/her material and non-
material needs are fulfilled. The age of the child is important to examine
whether the decree of divorce conflicts with the child’s welfare. The age
of majority enables a child to be in close contact with both parents. Be-
cause of that, only special reasons may justify a refusal to grant divorce.
A younger child going through puberty may in turn suffer greatly the
consequences of divorce. The second factor is the child’s physical and
mental state. Consideration of the child’s best interests is associated with
the duty of the Court to assess personal relations between parents and
the child and the situation of the child after divorce. The assessment of
whether spouses can comply with the maintenance obligation towards a
child is necessary to examine the child’s situation after divorce.
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Rozdział IV
Rodzina w literaturze
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Joanna Dulewicz

Wizerunki rodzin w utworach autobiograficznych o dzieciństwie.
Wybrane przykłady

Wstęp
O tym, iż rodzina stanowi wartość samą w sobie nie trzeba nikogo

przekonywać. Rodzina to wspólnota, naturalne środowisko wychowaw-
cze, podstawowa komórka społeczna… Jest przedmiotem badań histo-
ryków, socjologów, pedagogów, psychologów. W naturalny sposób jej
rozmaite wizerunki mają swoje odbicie w sztukach plastycznych, litera-
turze pięknej, teatrze, czy filmie. Wizerunki te – od rodzin niemal ideal-
nych, wręcz modelowych, poprzez te, które borykają się z różnymi
trudnościami i problemami zarówno wewnętrznymi, jak i tymi pocho-
dzącymi z zewnątrz, aż do rodzin dysfunkcyjnych, czy wręcz patolo-
gicznych – odsłaniają wielość obszarów związanych z funkcjonowaniem
rodziny jako całości oraz poszczególnych jej członków.

Utworami, na podstawie których badanie relacji rodzinnych wy-
daje się być najbardziej uzasadnione są te o charakterze autobiograficz-
nym. Teksty takie pozwalają bowiem wniknąć w świat prywatnych,
osobistych odczuć i spostrzeżeń autora. Zawarte w nich autentyczne
świadectwa stanowią podstawę do posługiwania się nie tylko metodami
badawczymi literaturoznawstwa, czy historii literatury, ale także mi-
krohistorii. Co więcej połączenie i modyfikacja tychże metod, z
uwzględnieniem wyników badań w zakresie pedagogiki i psychologii
rodziny, a także tła społecznego i historycznego, na którym osadzone są
historie zawarte w utworach autobiograficznych pozwala na stworzenie
narzędzi, dzięki którym badanie zagadnień związanych z problematyką
rodziny zyskuje dodatkową skuteczność.

Celem niniejszej pracy jest analiza wizerunków rodzin w wybra-
nych utworach autobiograficznych, przy wykorzystaniu wzmiankowa-
nych powyżej narzędzi badawczych. Omawiane utwory wyselekcjono-
wałam w taki sposób, by nie tylko ukazane w nich było dzieciństwo
autora, ale by gros tekstu wiązało się właśnie z tymże okresem życia.
Wydaje się bowiem, iż rodzina – jako instytucja, która ze swej natury
nastawiona jest na zrodzenie i wychowanie potomstwa – postrzegana z
perspektywy szczególnie uwzględniającej potrzeby dziecka oraz jego
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możliwości rozwojowe i percepcyjnych nabiera najbardziej odpowied-
niego dla siebie charakteru.

1. Rodzina Maryli Wolskiej
Wizerunek rodziny Maryli Wolskiej wyłaniający się ze Wspomnień1

jest szczególny podobnie jak charakter samego utworu. Ten stanowi
autobiograficzny dwugłos matki i córki (Beaty Obertyńskiej), w którym
szczegółowo przedstawione zostały relacje łączące trzy pokolenia, a tak-
że zawarte informacje o dalszych krewnych i przodkach. Zapis nabiera
przez to charakteru pulsującego, tętniącego życiem świadectwa rodzin-
nego oświetlonego z dwu różnych perspektyw, a przez to pełniejszego i
– jak mogłoby się wydawać – bardziej obiektywnego.

Maryla Wolska przyszła na świat w dniu 13 marca 1873 roku we
Lwowie. Jej rodzice – Wanda Młodnicka i Karol Wolski – nie tylko ota-
czali córkę miłością, czułością i zrozumieniem, ale także dbali o jej edu-
kację i rozbudzali zacięcie artystyczne. Nie dziwi zatem, że autorka
określa okres swego dzieciństwa jako „lepsze chwile” i całość swej pra-
cy, zatytułowanej Quodlibet poświęca właśnie temu okresowi życia.

Choć dom rodzinny oraz sylwetki rodziców i najbliższych krew-
nych odnaleźć można w bardzo wielu kobiecych tekstach autobiogra-
ficznych, to jednak nie zawsze opisywane są one jako poprawne2. W
przypadku Wolskiej jest inaczej. Mimo, iż tekst w wielu miejscach stwo-
rzony jest tak, by oddać dziecięcą perspektywę percepcyjną, minorowe
tony pojawiają się niezwykle rzadko. Świadczy to o tym, iż zarówno
jako dziewczynka, jak i dorosła kobieta Maryla Wolska postrzegała swą
najbliższą rodzinę jako co najmniej dobrą. Jedynie relacje z bratem przy-
sparzały autorce nieco smutku. Warto w tym miejscu nadmienić, iż
Wolska nie idealizuje przedstawianych na kartach utworu postaci. Pisze
między innymi o dziwacznych nawykach Władysława Bełzy, który
przyjmował gości leżąc w łóżku, o kiepskich relacjach ze swym młod-
szym bratem, o dziadku, z którym nie miała wprawdzie bezpośredniego
kontaktu, ale wspomnienie którego kładło się cieniem na dzieciństwie jej
matki. Zwłaszcza ostatnia ze wspomnianych historii wymaga szerszego
omówienia.

1 M. Wolska, B. Oberyńska, Wspomnienia, Warszawa 1974.
2 Por. A. Pekaniec, Czy w tej autobiografii jest kobieta?: kobieca literatura doku-

mentu osobistego od początku XIX wieku do wybuchu II wojny światowe, Kraków
2013, s. 116.
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Wanda Młodnicka (z domu Monné) matka współautorki Wspo-
mnień, nie doświadczyła możliwości wychowywania się w kochającej
rodzinie, jaką wspólnie z mężem stworzyła dla własnych dzieci. Jej mat-
ka sama doświadczona w dzieciństwie śmiercią rodziców oraz nie przy-
gotowana do odpowiedzialnego życia przez sprawującą nad nią opiekę
dalszą krewną, poślubiła człowieka światowego, aczkolwiek niewywią-
zującego się z zadań, jakie narzuca mężczyźnie małżeństwo i ojcostwo.
Na podstawie opisanych wspomnień Młodnickiej wnioskować można,
iż znęcał się on psychicznie nad żoną i córką. Zaś o przykładach znęca-
nia się fizycznego autorka Quodlibetu pisała wprost. Z czasem Monné
przestał dochowywać żonie wierności, coraz częściej nie pojawiał się w
domu na noc, ostatecznie zaś porzucił rodzinę.

Wizerunek rodziny Monné stoi w całkowitej opozycji z tym, który
przedstawia rodzina Młodnickich. Jest to pewien dowód na to, iż nawet
osoby, które nie doświadczyły w dzieciństwie rodzinnego ciepła, a ich
relacje z najbliższymi zdecydowanie nie należały do modelowych są w
stanie stworzyć własne szczęśliwe rodziny, w których panują zdrowe
stosunki.

Wróćmy jednak do kwestii charakteru Wspomnień Maryli Wolskiej.
Autorka nie wybiela w nich także samej siebie. Opisuje swe kłopoty z
nauką przedmiotów ścisłych, dziecinne wybryki i dziwactwa, mając
świadomość jak wiele kłopotu sprawiała niekiedy najbliższym. Wszyst-
ko to jednak przesłonięte zostaje pewną magicznością dziecięcego świa-
ta. Czytając niektóre fragmenty tekstu można odnieść wrażenie, iż ma-
my do czynienia z opisem snu. Wynika to, jak się wydaje, ze specyfiki
osobowości samej autorki. Być może ze względu na zamiłowanie do
tajemniczości i niezwykłości miała mała Maryla pewne problemy z na-
uką. Nie wynikały one z braku inteligencji, ale przemożnej niechęci do
systematyczności i regularności jakiej wymaga proces zdobywania wie-
dzy. Domowa edukacja była w tym przypadku dobrodziejstwem, gdyż
pozwalała tak dostosować metody i formy pracy, by możliwie najlepiej
odpowiadały indywidualnym potrzebom Maryli. Autorka przyznaje, iż
wiele wiadomości uczące ją osoby zmuszone były niejako „przemycać”
podczas zabaw, czy aranżowanych na potrzeby edukacyjne dyskusji3.

Obraz przedstawiający dzieciństwo Wolskiej zostaje w drugiej
części Wspomnień – Quodlibeciku, autorstwa Beaty Obertyńskiej nie tylko
dokończony, ale także uzupełniony. Niektóre sceny nabierają bardziej
wyrazistych konturów, do wielu z nich domalowane zostaje – i to w

3 Zob. M. Wolska, B. Obertyńska, Wspomnienia…, dz. cyt., s. 150 – 156.
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sposób niezwykle plastyczny – tło, niezbędne do pełnego ukazania spe-
cyfiki minionych lat. Dlatego też zaryzykować można stwierdzenie, iż
dopiero zestawienie, czy wręcz zazębienie treści Quodlibetu i Quodlibeci-
ku oświetla postać Maryli Wolskiej: dziewczynki, podlotka, wreszcie
dorosłej kobiety.

Dorosłe życie poetki Maryli Wolskiej jest – częściowo – przedsta-
wione z perspektywy dziecka. Obertyńska, nie unikając wszakże reflek-
sji i merytorycznych wyjaśnień właściwych biografowi, odwołuje się do
swych własnych wspomnień, dziecięcego sposobu percepcji, przyjmuje
tak zwaną żabią perspektywę. Dzięki temu zabiegowi Qudolibecik zysku-
je także autobiograficzny charakter.

W świetle powyższego szczególnie znamienny wydaje się być
rozdział zatytułowany O Mamie, o Ojcu, o nas i w ogóle. Autorka rozpo-
czyna go opisem drogi do miejscowości (której nazwy nie jest pewna:
„(…) Bubniszcze, Bubniska czy jak tam (…)”4, w której poznali się jej
rodzice. Obertyńska łączy i fabularyzuje zasłyszane na przestrzeni lat
relacje z narzeczeńskiego okresu życia rodziców oraz pierwszych lat ich
życia małżeńskiego. Niejednokrotnie przyznaje, iż wprawdzie słyszała
niegdyś taką czy inną opowieść, jednakże nie jest jej już w stanie odtwo-
rzyć. Bywa, iż odsyła do konkretnych dokumentów (jak na przykład
opracowania poświęcone historii przemysłu naftowego w Galicji) w
których to dociekliwy czytelnik znajdzie bardziej merytoryczne infor-
macje o rodzinie Wolskich. Tropiąc wspomnienia swej matki, Obertyń-
ska doszukuje się także w jej wierszach śladów pozostawionych przez
tamte wyrażenia.

Poetka płynnie przechodzi do własnych wspomnień o swych naj-
bliższych. W tym przypadku, podobnie jak częściowo miało to miejsce
w Quodlibecie dzieciństwo autorki ukazane jest poprzez opisanie innych
osób. We wspomnieniach Obertyńskiej pojawia się więc opiekunka Pa-
nomcja, babcia, ojciec, matka, czworo rodzeństwa, a nawet domowe
zwierzęta. Autorka opisuje dziecięce zabawy, domowe zwyczaje, spo-
sób, w jaki rodzice wzajemnie się do siebie odnosili, przytacza liczne
anegdoty – jak sama przyznaje, czyni to po to, aby „(…) dać obraz,
przekrój, posmak tej błogiej, trwałej, równomiernej pogody, jaka stała
nad naszym dzieciństwem”5.

Obertyńska – podobnie jej matka – postrzega swe dzieciństwo i ro-
dzinę jako niezwykle szczęśliwe. Autorka estetyzuje i mitologizuje ten

4 M. Wolska, B. Obertyńska, Wspomnienia…, op. cit., s. 350.
5 Tamże, s. 401.
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okres swojego życia, zacierając – jak się wydaje – wszelkie rysy i pęknięcia
przez które dojrzeć by można jakiekolwiek ciemniejsze plamy. Wspomina
wprawdzie, iż matka nie była właściwie obecna w życiu dzieci (nie uczest-
niczyła w ich zabawach, rzadko była widywana w dziecinnych pokojach,
sprawy związane z nauką dzieci, jak i utrzymaniem domu scedowała na
męża i matkę), jednak dodaje, że właśnie dzięki temu „nigdy nie spowsze-
dniała”6. Mimo – powiedzielibyśmy dziś – wielu wychowawczych uchy-
bień, matka jawi się we wspomnieniach Obertyńskiej jako osoba godna
podziwu7. Poetka gloryfikuje jej zmysł estetyczny, poczucie humoru, opa-
nowanie, urodę. Matka (ojciec również, choć w mniejszym stopniu) urasta
we wspomnieniach Obertyńskiej do roli heroiny, niedostępnej wprawdzie,
ale jednocześnie takiej, wokół której i dla której budowano życie rodzinne:
„Wiedziało się, ze Mama jest w domu najważniejsza. Dbało się o jej spokój,
o jej sen, o jej zdrowie, o to, żeby pierwsze fiołki z naszego ogrodu trafiły na
jej stół (…)”8.

Wydaje się, iż dzieciństwo Obertyńskiej kończy się w chwili wy-
buchu pierwszej wojny światowej. Ona sama stwierdza: „Dopiero od
strzału w Sarajewie rozprysnął się szklanny dzwon, który nakrywał na-
sze dzieciństwo i młodość”9. Szesnastoletnia wówczas Beata wraz z sio-
strą umieszczona została przez rodziców w Kozińcu. Starsi bracia po-
maszerowali na front. Jeden z nich został później rozstrzelany przez
Ukraińców. Niedługo potem zmarł ojciec. Nie tylko zatem wiek poetki,
ale również trudne doświadczenia przyczyniły się do pęknięcia
„szklannego dzwonu” bezpieczeństwa, beztroski i nieskrępowanej ra-
dości dzieciństwa.

Lata wojenne i powojenne, jakkolwiek także przedstawione w Qu-
odlibeciku, wydają się być niejako przesiąknięte wspomnieniami o rodzi-
nie: autorka czyni liczne eskapady wstecz, a tam, gdzie nie jest to moż-
liwe wprowadza pomost łączący świat dziecka ze światem dorosłego.

6 Tamże, s. 393.
7 Odmienny od opisanego punkt widzenia ukazany jest tekst Wspomnienie o

Beacie Obertyńskiej autorstwa jej siostrzeńca Kaspra Pawlikowskiego. Autor
stwierdza, iż młodsza siostra Beaty, Lela, nie miała z matką kontaktu „ani ma-
cierzyńskiego, ani duchowego”, a atencji jaką Wolska obdarzała starszą córkę,
nie starczyło już dla młodszej (Zob. K. Pawlikowski, Wspomnienie o Beacie Ober-
tyńskiej, [w:] Zaklęte przestrzenie. O twórczości Beaty Obertyńskiej, red. Z. Anders,
Z. Ożog, Toruń 2005, s. 7-22.

8 M. Wolska, B. Obertyńska, Wspomnienia…, dz. cyt., s. 404.
9 Tamże, s. 415.
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Jest nim postać matki, której autorka poświęca osobny rozdział Quodli-
beciku mimo, iż Wolska jest obecna także we wszystkich pozostałych
jego częściach. Matka była bowiem dla Obertyńskiej osobą tak wyjątko-
wą, iż – jak można przypuszczać na podstawie lektury tekstu – stała się
poniekąd symbolem czasów szczęśliwości.

Warto dodać, iż w Quodlibeciku Obertyńskiej, inaczej niż ma to
miejsce we Quodlibecie Wolskiej pojawiają się pewne (świadome, bądź
nie) błędy przyporządkowania wspomnień. Jak zauważa Maria Czemp-
ka-Wiewióra „Nierzadko wspomnienia osób będących dla dziecka auto-
rytetem mogą być przez nie traktowane, jako własna przeszłość”10. Au-
torka nie tylko przeplata wspomnienia własne, z tymi, które jej matka
określała mianem „z drugiej ręki”. Obertyńska zaznacza też kilkukrot-
nie, iż pamięta opisywaną sytuację, choć lektura tekstu daje podstawy
by sądzić, że mogło być inaczej. Autorka pisze między innymi: „Takie
na przykład kąpiele w Serecie… (Nikt mi nie wytłumaczy, żem ich na
własne oczy nie widziała!)”11. Nie wiemy początkowo, czy Obertyńska
przypomina sobie sytuację, której z racji swego wieku (miała wówczas
około dwóch lat) prawdopodobnie nie zapamiętałaby, czy może ma na
myśli fakt, iż opowieści przekazywane jej przez matkę, wywarły na niej
wrażenie tak silne, że zaczęła je postrzegać jako swe własne wspomnie-
nia. Autorka wyjaśnia później, iż chodzi o tę drugą możliwość: „Jakiś
odprysk tego <<marnującego się>> wówczas piękna ocalał. Przypad-
kiem. Po prostu dlatego, że się Mamie po latach przypomniał i został
słowami z jej pamięci przerzucony w moją. A magia maminego słowa
była trójwymiarowa…”12. Czempka-Wiewióra zauważa, że takie wła-
śnie przejmowanie wspomnień rodziców pojawia się stosunkowo często
w tekstach autobiograficznych. Badaczka wyjaśnia, iż pomaga to „ (…)
skonstruować dzieciństwo, którego nie pamięta się zbyt dokładnie i w
ten sposób uzupełnić luki we własnej historii lub też dodać do niej nowe
frapujące elementy”13. Obertyńska wykorzystuje to zjawisko także po to,
by rekonstruować życie swej matki.

Na zakończenie należy jeszcze zaznaczyć, iż tekst Wspomnień uzu-
pełniony jest także o rodzinne fotografie, rysunki i szkice, a także wier-

10 M. Czempka-Wiewióra, Pamięć autobiograficzna jako podstawa kształtowania
tożsamości na przykładach ze współczesnej literatury autobiograficznej, „Świat i Sło-
wo: filologia, nauki społeczne, filozofia, teologia”, 2011, nr 2, s. 60.

11 M. Wolska, B. Obertyńska, Wspomnienia…, op. cit., s. 464.
12 Tamże, s. 465.
13 M. Czempka-Wiewióra, Pamięć autobiograficzna…, dz. cyt.., s. 61.
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sze Maryli Wolskiej, jej aforyzmy oraz wyjątek z listu do dzieci. Dzięki
temu narracja zostaje uwiarygodniona, a forma literackiego quodlibetu
dodatkowo podkreślona.

2. Rodzina Ireny Jurgielewiczowej
Irena Jurgielewiczowa (z domu Drozdowska) to znana i ceniona

autorka powieści dla dzieci i młodzieży. Urodziła się 13 stycznia 1903
roku w Działoszynie koło Wielunia. W utworze autobiograficznym zaty-
tułowanym Byłam, byliśmy: wspomnienia14 przedstawiła historię swego
dzieciństwa na tle rodzinnych historii. Podobnie, jak miało to miejsce w
przypadku Wolskiej, Jurgielewiczowa przedstawia dzieje rodzin zarów-
no ze strony matki jak i ojca. Sięga do rodzinnych podań, opowiadań,
anegdot, a nawet plotek. Dzięki temu konstruuje nieco hagiograficzną –
jak sama przyznaje – opowieść o rodach Oxińskich i Drozdowskich.

Jurgielewiczowa w przeciwieństwie jednak do wspominanej po-
wyżej autorki wielokrotnie stara się przedstawiać swoich przodków w
jasnym świetle. Nie jest przy tym jednak bezrefleksyjna. Na kartach
swych wspomnień przyznaje, iż jej cel jest dwojaki: po pierwsze uchwy-
cenie dziecięcej perspektywy percepcyjnej, a co za tym idzie opisanie
swych bliskich w sposób, jaki postrzegała ich będąc dzieckiem, po dru-
gie zaś podejmuje próbę zrozumienia, a niekiedy także usprawiedliwie-
nia ich działań. Dzieje się tak między innymi w kwestii rozwodu rodzi-
ców, jak miał miejsce wówczas, gdy autorka była już dorosłą kobietą.
Przywołując dziecięce wspomnienia, Jurgielewiczowa przedstawia
swych rodziców jako dobre i zgodne małżeństwo. W licznych dopowie-
dzeniach analizuje jednak zapamiętane z dzieciństwa sceny z rodzinne-
go domu, rozmowy rodziców, czy ich refleksje lub komentarze. Pochyla
się nad nimi przyjmując perspektywę dorosłej osoby i w ten sposób sta-
ra się je ponownie zinterpretować. Dzięki temu próbuje w relacji swoich
bliskich symptomy tego, czego jako dziecko nie dostrzegała, a co później
doprowadziło do ich rozwodu. Jurgielewiczowa chce także zrozumieć
motywacje swoich rodziców. Na kartach wspomnień przyznaje, iż udało
jej się dzięki takim właśnie analizom pozbyć tkwiącego w niej żalu i mo-
że nie usprawiedliwić, ale na pewno zaakceptować to, co stało się ze
związkiem jej rodziców. Ważna jest w tym przypadku postawa ich sa-
mych. Zarówno bowiem ojciec jak i matka, mimo swego rozwodu i mi-
mo osiągnięcia przez dzieci pełnoletniości, dążyli do utrzymania z nimi

14 Jurgielewiczowa I., Byłam, byliśmy: wspomnienia, Łódź 1997.
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możliwie najlepszych stosunków, które – jak wspomina autorka – nigdy
nie zostały pozbawione szacunku, miłości i troski.

Wróćmy jednak do wspomnień z dzieciństwa. Wykorzystując mo-
dyfikację koncepcji kręgów Małgorzaty Czermińskiej15 (odnoszącą się
przede wszystkim do usytuowania przestrzeni w tekstach autobiogra-
ficznych traktujących o dzieciństwie) tak by w nawiązaniu do Glogge-
rowskiej metody poznawania dziejów16 za jej pomocą badać wizerunek
rodziny w Byłam, byliśmy otrzymujemy wynik godny odnotowania.
Przede wszystkim przedstawia się nam obraz najbliższych Ireny. Matka
scharakteryzowana została jako osoba ciepła i delikatna, która w razie
potrzeby potrafiła podjąć pracę zawodową i rozsądnie dzielić związane
z nią obowiązki z tymi, których wymagało prowadzenie domu i wy-
chowanie dzieci. Ojciec przedstawiony został jako osoba, która wpro-
wadzała dzieci w życie: zarówno jego dobre, jak i trudne aspekty. Droz-
dowicz nie unikał tematów kontrowersyjnych, miał swoje zdanie i po-
trafił je umotywować. Rozwijał się zawodowo, walczył w obronie Oj-
czyzny. Starszy brat, który przez dłuższy czas pozostawał autorytetem
dla małej Irenki mimo, iż nie zawsze chętnie dopuszczał ją do swych
chłopięcych zabaw. W tym niemalże sielankowym – choć nie pozbawio-
nym także i gorzkich akcentów (śmierć jednego z dzieci Drozdowiczów,
długotrwała nieobecność ojca spowodowana jego udziałem w wojnie,
mierzenie się z niedostatkiem) – obrazie bardzo istotną rolę wydaje się
odgrywać stół. Ten zwyczajny z pozoru przedmiot domowego użytku
nabiera niekiedy znaczenia symbolicznego. To pod nim mają miejsce
najciekawsze dziecięce zabawy. Przy nim, podczas wspólnych posiłków
rodzice przekazują dzieciom wiedzę o świecie i wpajają ważne dla nich
samych wartości. Przy nim także toczą się dyskusje o sztuce, polityce
czy bieżących wydarzeniach, dzięki czemu zarówno Irena, jak i jej brat
już od najmłodszych lat wychowywani byli na światłych, odpowie-
dzialnych obywateli, przede wszystkim zaś na ludzi żywo interesują-
cych się otaczającą ich rzeczywistością. Jurgielewiczowa zdaje się w peł-
ni doceniać takie właśnie podejście swoich rodziców. Jej refleksje pisane
już z perspektywy osoby dorosłej dotyczą różnic w wychowaniu, jakie-
mu podlegała ona sama, a tym jakie dominuje u schyłku wieku dwu-
dziestego. Jako pedagog jest też w pełni świadoma tego, co wiąże się z

15 Zob. M. Czermińska, Autobiograficzny trójkąt: świadectwo, wyznanie i wy-
zwanie, Kraków 2000.

16 Zob. R. Poczykowski, Lokalny wymiar pamięci: pamięć zbiorowa i jej przemia-
ny w północno-wschodniej Polsce, Białystok 2010.
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niegdysiejszym odpowiedzialnym wychowaniem oraz współczesną
tendencją do tak zwanego wychowania bezstresowego. Nie ukrywa też
pewnej goryczy spowodowanej tak diametralną zmianą postaw.

Kolejny krąg odnosi się do dalszych krewnych, u których Irena
spędzała w dzieciństwie wakacje oraz tych, których opisuje w części
swych wspomnień noszących znamienny tytuł Gniazdo. Takim bowiem
gniazdem jest – jak wynika z analizy utworu – rodzinna spuścizna.
Wszystko to, co doświadczyli przodkowie i dalsi krewni może mieć
wpływ na życie człowieka: bezpośredni, kiedy wypadki dotyczą go oso-
biście, albo pośredni, gdy na ich podstawie czerepie naukę dla siebie.
Autorka nie tylko zdaje sobie z tego sprawę, ale i docenia ową rodzinną
spuściznę. Świadczy o tym chociażby ilość miejsca, jakie w swej pracy
poświęca znanym i nieznanym, bliższym i dalszym krewnym.

Reasumując można zaryzykować twierdzenie, iż rodzina właśnie
nie tylko stanowi podstawę do dla kreacji literackiego ja autorki Byłam,
byliśmy , ale także jest niezmiernie ważnym składnikiem jej ipse – w ro-
zumieniu Paula Ricoeur’a.

3. Rodziny naznaczone wojną
Literackich i autobiograficznych wizerunków rodzin, które niejako

naznaczone zostały koszmarem II wojny światowej jest wiele. Owo „na-
znaczenie” wiąże się z bliskością śmierci, dotykającej członków rodzin, z
poczuciem ciągłego zagrożenia życia, dramatem ucieczki i ukrywania
się przed wrogiem oraz wszystkim tym, co niesie ze sobą wojna. Znisz-
czenia jakie poczyniła ona w rodzinach dotykają często także drugiego
pokolenia. Właśnie przede wszystkim na takich przypadkach chciałam
skupić się w niniejszej pracy.

Rozpocznę jednak od przywołania postaci poetki Joanny Kulmo-
wej (z domu Cichockiej), która urodziła się w roku 1928. Wojna przypa-
dła na wiek wzmożonego rozwoju dziecka. W autobiograficznej książce
Topografia myślenia17 przedstawia Kulmowa to, czego ona i jej rodzina
doświadczyła w czasie wojny. Przedstawienie to jest niezwykłe: migo-
tliwe i odwołujące się bardziej do odczuć niż faktów. Te ostatnie ukaza-
ne zostały w sposób niemal oniryczny. Epizody, szczegóły, wydawałoby
się drobiazgi tworzą mapę, po której porusza się autorka, by – jak sama
zauważa dokonać rozprawienia się „ze sobą, prześladowaną przez tro-
py i strony lat najwcześniejszych. Rozprawienie się ze szkieletem, na

17 J. Kulmowa, Topografia myślenia, Warszawa 2001.
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którym rozpina się mój świat”18. Na mapie tej zasadza się także obraz
rodziny autorki. W tym przypadku nie jest on jednak spójny, czy cho-
ciażby klarowny – jak miało to miejsce w przypadku autorek prezento-
wanych powyżej. Jak przez mgłę bowiem dostrzegamy postać ojca –
kochaną przez dziecko, aczkolwiek w pewien sposób nieuchwytną. Bar-
dziej wyraźna jest postać matki. Aczkolwiek relacje jakie łączyły ją z
przyszłą poetką nie były jednoznaczne. Kulmowa przywołuje momenty
– z pozoru nieważne, wręcz banalne – w których doświadczyła poczucia
wstydu, a nawet upokorzenia przed matką. Domyślać się można, iż nie
wiązało się do celowym działaniem matki, ale raczej z jej nieumiejętno-
ścią stworzenia z córką bliskiej więzi oraz zapewnienia jej poczucia bez-
pieczeństwa i akceptacji. Wojna bardzo destrukcyjnie wpłynęła na mat-
kę autorki, co dodatkowo wpłynęło na deformację ich relacji19. Stosun-
kowo mocno zarysowane są w utworze postacie babci oraz ciotek autor-
ki. Kobiety te – jak można wnioskować – odgrywały w życiu małej Jo-
anny bardzo ważną rolę. Wszystkie też zginęły podczas wojny, co stało
się wspominanym przez wiele lat rodzinnym dramatem.

Przykładem wspominanej we wstępie do tej części pracy rodziny
naznaczonej wojną nawet w kolejnym pokoleniu jest tak, której wizeru-
nek wyłania się z utworów takich jak Szum20 oraz Włoskie szpilki21 Mag-
daleny Tulli. Autorka przyszła na świat w 1955 roku, a zatem wiele lat
po zakończeniu II wojny światowej. Jednakże to, czego w jej trakcie do-
świadczyła rodzina dziewczynki, kładło się cieniem także i na dzieciń-
stwo jej samej. Ojciec, z pochodzenia Włoch, choć kochany przez córkę
nie był w jej życiu obecny na tyle, na ile dziewczynka go potrzebowała.
Matka zaś nie potrafiła stworzyć odpowiedniej atmosfery wychowaw-
czej dla dziecka. Sama cały czas przepracowując to, czego doświadczyła
podczas okupacji hitlerowskiej oraz pobytu w obozie nie była w stanie
uporać się z destruującymi jej życie wspomnieniami. Co za tym idzie –
nieświadomie – wypełniała swymi powrotami do wojennego koszmaru
także i życie swej córki. W snach małej Magdaleny notorycznie pojawia-
ją się ranni, żołnierze, związany nazista, który nadal jednak jest groźny.
Zasłyszawszy strzępki rozmów swej matki z innymi dorosłymi, czy jej
ukradkowe wypowiedzi, dziewczynka budowała na ich zrębach swój

18 J. Kulmowa, Topografia …, dz. cyt., tekst na okładce.
19 Dodatkowe oświetlenie tychże uzyskać można dzięki analizie kolejnej au-

tobiograficznej książki Kulmowej zatytułowanej Ciułanie siebie.
20 M. Tulli, Szum, Kraków 2014.
21 M. Tulli, Włoskie szpilki, Warszawa 2011.
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własny, ciągle jednak wojenny świat22. Nadmienić należy, iż w rodzinie
stale obecna była ciotka Magdaleny oraz jej syn. Siostra matki, dzieląca z
nią obozowe doświadczenia stała się osobą niezwykle apodyktyczną.
Miała też przemożny wpływ na wszystko to, co toczyło się w rodzinie.
Nie były to zdrowe relacje. Oczywiście na podstawie lektury wyżej wy-
mienionych tekstów nie możemy wyciągać wniosków o czyjejkolwiek
złej woli. Niemniej, jednoznacznie można stwierdzić, iż trauma doro-
słych nie tylko nie przyczyniała się do prawidłowego rozwoju rodziny,
ale wręcz deformowała zachodzące w niej stosunki i relacje, przez co
wywierała bardzo negatywny wpływ na wychowanie małej bohaterki.

Wnioski
Analizując wizerunki rodzin wyłaniające się z utworów autobio-

graficznych wyciągnąć można jednoznaczny wniosek, iż wszystkie one
ukazują niezliczoną wręcz wielość stosunków, relacji i problemów.
Dzieje się tak, gdyż każda rodzina jest niepowtarzalną i jedyną w swym
rodzaju wspólnotą tworzących ją osób. Owszem, można wyróżnić pew-
ne modele czy cechy wspólne wielu rodzinom. Niewątpliwie jednak
każda rodzina wykazuje także i indywidualne, właściwe jedynie sobie
cechy. Autorzy utworów autobiograficznych nie tylko je werbalizują, ale
także osnuwając wokół nich tekstowe tkanki swych prac nie odtwarzają
owych wizerunków, ale dokonują także ich mniej lub bardziej subiek-
tywnej interpretacji, a nierzadko także krytycznej analizy.

Wizerunki rodzin zawarte w przywołanych powyżej utworach
wydają się oscylować wokół pewnych modeli. W przypadku Wandy
Monné mieliśmy do czynienia z rodziną dysfunkcyjną, wręcz patolo-
giczną. Rodzina którą ona sama wraz z mężem stworzyła dla własnych
dzieci może służyć za przykład relacji przepełnionych miłością, troską i
wzajemnym szacunkiem. Rodzina, którą tworzyła Maryla Wolska to
przykład wspólnoty, w której nie dominującą, aczkolwiek zdecydowa-
nie uprzywilejowaną pozycję zajmuje matka. O prawidłowym, odpo-
wiedzialnym wychowaniu możemy mówić w przypadku rodziny, w
której wychowywała się Irena Jurgielewiczowa. Zaś rodziny, na których
niezmywalne piętno wywarła wojna to te, w których wzrastały Joanna
Kulmowa i Magdalena Tulli – choć w przypadku tej ostatniej, dramat

22 Mamy tu do czynienia ze zjawiskiem tak zwanej postpamięci, tj. pamięci
drugiego pokolenia, por. M. Hirsch, Surviving Images: Holocaust Photographs
and the Work of Postmemory, „The Yale Journal of Criticism”, vol. 14, no.I
(2001).
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wojny wpłynął na autorkę pośrednio, poprzez traumę, jakiej doświad-
czyła jej matka.

Streszczenie:
Literatura autobiograficzna odsłania wizerunki rodzin oraz do-

starcza informacji na ich temat. Badanie zagadnień związanych z rodzi-
ną na podstawie utworów o charakterze autobiograficznym wymaga
dostosowania, a niekiedy także modyfikacji istniejących metod badaw-
czych. W niniejszej pracy omówione zostały te wizerunki rodzin, które
wyłaniają się z utworów o dzieciństwie autorek takich jak: Maryla Wol-
ska, Beata Obertyńska, Irena Jurgielewiczowa, Joanna Kulmowa, Mag-
dalna Tulli.

Słowa kluczowe: rodzina, autobiografia, metody badawcze, rela-
cje, dziecko

Summary:
Images of families as reflected in autobiographical literary works about

childhood.
Selected examples
Autobiographical literature not only reveals images of families

buy also provides information about them. The study of issues related to
family on the basis of autobiographical works requires adaptation and
sometimes also modification of existing research methods. In this work
there are discussed the images of families emerging from autobiographi-
cal literary texts about childhood written by such authors as Maryla
Wolska, Beata Obertyńska, Irena Jurgielewiczowa, Joanna Kulmowa,
and Magdala Tulli.

Key words: family, autobiography, research methods, relations,
child
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Karolina Mytkowska

Teatr Wyobraźni Witolda Hulewicza

Wstęp
Celem niniejszego artykułu jest wykazanie charakterystycznych cech

teatru wyobraźni oraz przedstawienie głównych jego założeń. Na początku
zaprezentowane zostaną najistotniejsze informacje dotyczące słuchowiska
radiowego jako gatunku radia artystycznego. W dalszej części zamieszczo-
no refleksje nad autorskim pomysłem Witolda Hulewicza1 na Teatr Wy-
obraźni. Osobne miejsce zajmuje kwestia ciszy, której autor Przybłędy Bożego
poświęca bardzo dużo uwagi. Na zakończenie wysnuto refleksje dotyczące
współczesnego spojrzenia na słuchowisko radiowe.

1. Słuchowisko jako forma artystyczna
Słuchowisko2 to artystyczna, literacka forma, której tworzywem jest

wyłącznie dźwięk: głos ludzki, efekty akustyczne i muzyka. Tradycyjnie

1 Zob. więcej informacji na temat Witolda Hulewicza: A. Hulewicz-Feillowa,
Rodem z Kościanek, Kraków 1988; A. Karaś, Miał zbudować wieżę, Warszawa 2003;
A. Karaś, Der Pole, der auch Deutscher war. Das geteilte Leben des Witold Hulewicz,
Warszawa 2004; I. Bartoszewska, Witold Hulewicz: tłumacz i propagator literatury
niemieckiej w Polsce, Łódź 1995; K. Mytkowska, Witold Hulewicz w Wilnie, „Peda-
gogia Ojcostwa” 9 (2/2014), s. 83-93; K. Mytkowska, Świat wartości w wierszu
Witolda Hulewicza „Dziecko się modli”, [w:] Aksjologia fundamentem życia człowieka,
red. J. Zimny, Stalowa Wola 2014, s. 205-225; K. Mytkowska, Witolda Hulewicza
„cisza nad ostatnią wszechpauzą sklepiona, [w:] Duchowa polifonia Europy, red. S.
Terepischy, R. Kordonskyy, K. Sygidus, Kijów 2014, s. 221-232; K. Mytkowska,
Dywersyjna działalność literacka Witolda Hulewicza, [w:] Contemporary trends in
international relations: politics, economics, law. Sociocultural, political, legal and eco-
nomic aspects of the international environment development, Lviv 2015, s. 240-246.

2 Warto odwołać się do monografii Anny Maćkowiak Satyra w teatrze wyobraźni
(Toruń 2013). Pierwszy rozdział książki to źródło wiedzy na temat znaczenia ter-
minu „słuchowisko” w kontekście radiowym. Autorka podkreśla, że nie istnieje
jedna, spójna definicja tegoż terminu, a próby jego zdefiniowania nie należą do
najłatwiejszych. Odwołując się do publikacji znawców tematyki słuchowisk radio-
wych (Joanna Bachura, Andrzej Rybicki, Zenon Kosidowski), Anna Maćkowiak
charakteryzuje istotę słuchowiska radiowego, podkreślając przede wszystkim jego
złożoną naturę. Prezentuje również trzy cechy dramatu radiowego, które wyróżnił
Zenon Kosidowski. M. Pomykaj, Magia słuchowisk radiowych,
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teksty słuchowisk miały postać zbliżoną do dramatu teatralnego, obecnie,
poprzez wprowadzenie narratora, pojawiają się również formy epickie. Do
głównych środków wyrazu słuchowiska należą: dialog, łączący charaktery-
stykę postaci z elementami fabuły i ukrytymi sygnałami co do scenografii,
którą słuchacz powinien sobie „wyobrazić” oraz metafora dźwiękowa,
będąca rodzajem przenośni posługującej się dźwiękowymi odpowiedni-
kami pojęć. W słuchowiskach zachodnich i niektórych polskich słuchowi-
skach ciągłych, metafora dźwiękowa bywa zastępowana przez dźwięk
naturalistyczny (nagrywany w środowisku naturalnym), miksowany z
innymi efektami fonicznymi i mową3. Za Witoldem Hulewiczem słuchowi-
sko nazywane jest też teatrem wyobraźni4.

Występujący w słuchowiskach radiowych aktorzy mówią z nie-
samowitą ekspresją, słychać też efekty dźwiękowe, zaś narrator (jeśli
takowy występuje), nie przeciąga akcji przydługimi opisami. W słucho-
wisku tworzywem są wyłącznie elementy foniczne (głos, mówione sło-
wo, cisza, muzyka, odgłosy natury, głosy ptaków i zwierząt, odgłosy
uruchamianych przedmiotów, wieloplanowa akustyczna przestrzeń5) W
strukturze swej dzieło takie podporządkowane jest poetyce literackiej, a
jego dominantę stanowi niewidzialność.

Akcji słuchowiska nie realizuje się na scenie, mimo udziału akto-
rów lecz konstytuuje się jako imaginatywna rzeczywistość w wytwór-
czej wyobraźni słuchacza. Zgodnie z tą definicją, w skład słuchowiska
wchodzą różne elementy foniczne. Pierwszym z nich jest rozległa skala
brzmienia głosu ludzkiego (to podstawowy element, bez którego nie
mogłoby istnieć słuchowisko). Spełnia on następujące funkcje estetycz-
ne: aktor za pomocą głosu – instrumentu, obdarza kreowaną postać róż-
nymi cechami. Potrafi wyeksponować brzmienie piękne lub ponure,
chrapliwe, odpychające. W głosie przejawiają się również cechy środo-
wiskowe postaci, jak dialekt, błędy gwarowe itp., specyficzne błędy ar-

http://www.dziennikteatralny.pl/artykuly/magia-sluchowisk-radiowych.html,
dostęp: 18.06.2015.

3 M. Kaziów, O dziele radiowym. Z zagadnień estetyki oryginalnego słuchowiska,
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1973; S. Bardijewska, Muza bez legendy.
Szkice o dramaturgii radiowej, Warszawa 1978; S. Bardijewska, Nagie słowo. Rzecz o
słuchowisku, Warszawa 2004; J. Berger, Polskie Radio, Teatr, Historia, Część I –
Początki, http://www.polskieradio.pl/teatr/historia/, dostęp 19.06.2015.

4 Zob. T. Byrski, Teatr-Radio. Wspomnienia, Warszawa 1976.
5 J. Tuszewski, Rytm, „przestrzeń” i ruch czyli reguły Z. Kosidowskiego, „Zeszy-

ty Prasoznawcze” 3(1989), s. 37-48.

http://www.dziennikteatralny.pl/artykuly/magia-sluchowisk-radiowych.html
http://www.polskieradio.pl/teatr/historia/
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tykulacji i wymowy. Głos aktora buduje więc indywidualne i środowi-
skowe cechy postaci. Cechy głosu – w zależności od charakteru utworu
– mogą być zamierzonym środkiem wyrazu artystycznego, np. głos sta-
ruszka, dziecka, młodego mężczyzny. Niektóre z nich określają więc
płeć i wiek postaci kreowanej przez aktora, jej przynależność etniczną,
narodową itp. Głos ludzki może stworzyć głosowy portret odtwarzanej
postaci. Słowo mówione zaś może być kompozycyjnie połączone ze
śpiewem, recytacją itp. Wypowiedzi narratora nie działają na odbiorcę
poprzez brzmienie głosu, ale poprzez sens wypowiedzi. Słowa narratora
mogą wywołać wyobrażenie kształtu domu, krajobrazu, urządzenia
wnętrza itp. W licznych słuchowiskach występują monologi wewnętrz-
ne postaci, a więc słyszalne myśli. Wypowiadane słowa są tylko myśla-
mi bohatera, które odbiorca słyszy. Brzmienie głosu zabarwiają wów-
czas przeżycia bohatera.

Ważny element słuchowiska6 stanowi cisza. Cisza jest tłem dla
różnorodnych dźwięków, lecz również środkiem budowy nastroju,
środkiem zmiany miejsca akcji. Znacząca rola w słuchowisku radiowym
przypada muzyce, która buduje odpowiedni nastrój. Występują również
w słuchowisku – podobnie jak w filmie – lejtmotywy, czyli motywy
przewodnie, które towarzyszą określonym postaciom lub podobnym
wydarzeniom. Muzyka może charakteryzować postać, może być środ-
kiem prezentacji środowiska, może służyć jak przerywnik dla poszcze-
gólnych sekwencji słuchowiska (spełnia wówczas rolę podobną jak kur-
tyna w teatrze lub frazy montażowe w filmie).

Szmery, czyli dźwięki naturalne, odgrywają również w słuchowi-
sku ważną rolę. Wszystkie odgłosy natury mają jednak w słuchowisku
walor estetyczny, ujawniają się same w utworze, nie wymagają słowne-
go opisu. Odgłosy natury i różne głosy ptaków i zwierząt określają
również miejsce akcji, porę dnia, porę roku itp.

Słuchowiska radiowe pomagają kształtować wyobraźnię. Posiada-
ją swoisty rodzaj magii, która zmusza do oderwania się od codzienności,
wkroczenia w inny świat, niejako bliski nam i naszym codziennym
sprawom7.

6 E. Pleszkun-Olejniczak, Wprowadzenie do rozważań o krytyce słuchowiskowej,
„Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 1(1998), s. 153-175.

7 A. Krizel, Zapomniana magia słuchowisk, http://tokis.pl/?p=7127, dostęp:
13.04.2013.

http://tokis.pl/
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2. Polskie Radio
Dzień 17 maja 1928 był w historii Polskiego Radia dniem szczegól-

nym8. Rozgłośnia wileńska9 nadała wtedy pierwsze słuchowisko orygi-
nalne10, napisane specjalnie dla Polskiego Radia zatytułowane Pogrzeb
Kiejstuta11. Autorem i reżyserem przedsięwzięcia był Witold Hulewicz.
Akcja słuchowiska osnuta została na legendach litewskich. Aktorzy grali
w plenerze, rzeka, którą mogli usłyszeć słuchacze była autentycznym
plenerem wileńskim. Takie przedsięwzięcia były wtedy pionierskie,
zwłaszcza że radio nie stosowało jeszcze tak szeroko transmisji jako środ-
ka przekazu wydarzeń realnych, a tutaj od razu trzeba było nadać kształt
dziełu literackiemu12. Mimo iż „w pierwszych dniach powstania radiofo-
nii przenoszono do studia żywcem scenę teatralną, wkrótce zorientowano
się (…), że mikrofon nie trawi takiego pokarmu, a dramat sceniczny nie
daje (…) artyzmu w głośniku radiowym”13. Niestety do naszych czasów
nie zachował się ani tekst autorski Witolda Hulewicza, ani to pierwsze
słuchowisko. Wiadomo, że Pogrzeb Kiejstuta był trzykrotnie wznawiany.
W roku 1929 dwukrotnie nadawała słuchowisko rozgłośnia Polskiego
Radia w Wilnie, a w roku 1935 miało ono swą premierę na antenie rozgło-
śni Polskiego Radia w Warszawie. Wacław Tkaczuk w jednym z wywia-
dów dla Polskiego Radia podaje: „Okazało się, że Pogrzeb Kiejstuta był
tekstem poetyckim. Dowiedziałem się tego z korespondencji rodziny Hu-
lewiczów z Emilem Zegadłowiczem. Dla mnie ta informacja była szo-
kiem, ponieważ miałem plany, aby zrekonstruować to słuchowisko, ko-

8 Z kolei warszawski wydział literacki polskiego radia z dniem 1 września 1935
roku zyskał w osobie Witolda Hulewicza znakomitego kierownika z siedmioletnim
doświadczeniem radiowym w rozgłośni regionalnej, w której potrafił stworzyć
najciekawszy i najbardziej dynamiczny program literacki z teatrem radiowym na
czele. A. Karaś, Miał zbudować…, op. cit., s. 253.

9 D. Berezowska, Fenomen nie tylko lokalny (70-lecie Wileńskiej Rozgłośni Pol-
skiego Radia), „Znad Wilii” 23(1997), s. 4-5, nr 24(1997), s. 5.

10 J. Dąbrowska, Radio - miejsce literackie. 70-lecie radia polskiego, „Sycyna”
5(1995), s. 4-5.

11 J. Tuszewski, Sześćdziesiąte piąte urodziny polskiego słuchowiska, „Antena”
20(1993), s. 40.

12 E. Pleszkun-Olejniczak, Literatura w Polskim Radiu w latach międzywojen-
nych. O Eksperymentalnym Teatrze Wyobraźni, „Prace Polonistyczne” 46 (1990) s.
225-238.

13 E. Pleszkun-Olejniczak, Słuchowiska Polskiego Radia w okresie piętnastolecia
1925-1939. Fakty, wnioski, przypuszczenia, Łódź 2000, s. 47.
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rzystając ze źródeł, z których korzystał Witold Hulewicz. Poematu za
niego napisać jednak nie mogłem”14.

„Wileńska szkoła” teatru radiowego, którą do Warszawy przeniósł
Hulewicz, patronowała największym osiągnięciom słuchowiskowym
przedwojennego radia. W latach 30. radio przeżywało transformację. Ze
środka przekazu stało się środkiem wyrazu. Dotyczyło to przede
wszystkim słuchowiska – ulubionej dziedziny Hulewicza15. Hulewicz w
rozprawie o radiofonii zaznacza: „Polskie radio szuka kontaktu z poetą i
dramatopisarzem. Z oczekiwania, kiedy zjawiać się zaczną autorzy ze
zwojami rękopisów słuchowisk – radio przechodzi do innej metody:
brania autorów za rękę, wprowadzania ich do studia, zaznajamiania z
sekretami tej alchemicznej kuchni i zamawiania konkretnych prac”. Hu-
lewicz swoim następcą uczynił Jana Parandowskiego. Obecność we
władzach rozgłośni liczącego się pisarza, udowadnia, że nie bał się ludzi
utalentowanych i prężnych. Ułatwiało to niewątpliwie nawiązywanie
kontaktów z dość opornym względem radia środowiskiem: „Literat
polski nie interesuje się radiem – pisze w Teatrze wyobraźni Hulewicz.
Albo nie posiada wcale odbiornika, albo aparatury, jest podejrzliwy, nie
chce pozwolić się wciągnąć w tajniki nowej wiedzy”16.

Anna Wolfowa wspomina, iż Hulewicz „przed każdym słuchowi-
skiem radiowym, przed każdą premierą radiową wysyłał listy do kryty-
ków literackich, do pisarzy, ludzi kultury – zaproszenie do Teatru Wy-
obraźni z prośbą o podzielenie się potem wrażeniami. To było ogrom-
nym wydarzeniem kulturalnym. Nie brakowało, owszem, uśmieszków,
co ten prowincjonalny działacz chce nam tutaj pokazać, ten wileńczuk (o
ironio!)” – wspomina pracę Hulewicza w Warszawie Tadeusz Byrski17.

W czerwcu 1935 roku Rozgłośnia Warszawska zorganizowała konfe-
rencję, na której ludzie pióra i radiowcy dyskutowali o repertuarze rozgło-
śni. Ta pierwsza „zasadnicza dyskusja literacka” została udokumentowana
książką Teatr Wyobraźni. Uwagi o słuchowisku i literackim scenariuszu radio-
wym (Warszawa 1935). Pierwszą część stanowi teoretyczna rozprawa Wi-
tolda Hulewicza, drugą – głosy uczestników dyskusji. Hulewicz próbuje

14 http://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/845587,Pogrzeb-Kiejstuta-
%E2%80%93-pionierski-wyczyn-Polskiego-Radia-i-Witolda-Hulewicza, dostęp:
19.06.2015.

15 A. Karaś, Miał zbudować…, op. cit., s. 254.
16 W. Hulewicz, Teatr Wyobraźni. Uwagi o słuchowisku i literackim scenariuszu

radiowym, Warszawa 1935.
17 A. Karaś, Miał zbudować…, op. cit., s. 259.

http://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/845587
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usystematyzować empiryczną wiedzę na temat radia18: „Ten ultranowo-
czesny wynalazek (…) idzie przeciw prądowi naszej ery: rozproszonego
człowieka skupia, zleniwiałą jego wyobraźnię budzi i rozrywa (…). Za
sprawą radia może dokonać się (…) stopniowe odrodzenie kontuszu kra-
somówczego, renesans retoryki, zawieruszonej doszczętnie w stuleciu
poczty, telefonu i gazety. (…) Słuchawka lub głośnik staje się książką, z
którą samotny człowiek zamyka się i spędza <godzinę myśli>. (…) Radio
staje się naszym sprzymierzeńcem w ucieczce od zgiełku, nerwów i wie-
cowości naszego trybu życia (…). Radio pomaga człowiekowi znaleźć sku-
pienie, uczy go umieć być samotnym”19.

Hulewicz wskazuje, że ograniczenia radia – brak wizji, są jedno-
cześnie wyzwaniem i szansą zaktywizowania wyobraźni słuchaczy20.
Daje następujący przykład: „Idąc przez ciemną ulicę, nagle słyszymy
(…) krzyk. Jak wyraziste obrazy może nam nasunąć ten krzyk niewia-
domy w ciszy nocnej, kiedy nic nie widzimy! Jak wymowa tego krzyku
spotęgowana jest stokrotnie przez to właśnie, że nie widzimy nic! (…)
Mam wrażeniem że tajemniczy urok radia i dziwna jego moc polega (…)
właśnie na tym braku wizji, który zmusza słuchacza do współtwórczego
rozwinięcia fantazji”21.

Po wygłoszeniu referatu Hulewicza, rozpoczęła się dyskusja nad
przyszłością literackiego scenariusza radiowego. Antoni Bohdziewicz,
reżyser filmowy po studiach w Paryżu radził szukać analogii radia w
kinie, a to z kolei wiązał z najdawniejszymi wzorcami. Stawiał na gru-
powe przeżywanie audycji radiowych: „Ciągłe podkreślanie, że studio
rozmawia z samotnym słuchaczem mija się trochę z rzeczywistością”.
Melchior Wańkowicz z kolei rozpoczął swoją wypowiedź od anegdoty:
„Jak powstało radio? Był mrowiący się tłum ludzi, zajętych swymi
sprawami. Należało go zabawić. Sztuczka samogrająca w domu nada-
wała się znakomicie do tego celu. Wszystkie sztubaki zachorowały na
radiomanię. W pierwszych latach radia najostrzejszą sensacją było, że
ktoś pobił rekord, umieszczając odbiornik w papierośnicy. Cud techniki
olśniewał i dominował w umysłach”. Wańkowicz starał się wydobyć z
nowego medium maksimum korzyści dla popularyzacji twórczości lite-
rackiej. „Konferencja pomogła zrozumieć duszę radia” – konkluduje
sens spotkania literatów z radiowcami. Każe zmuszać „najlepsze nasze

18 Ibidem.
19 W. Hulewicz, Teatr Wyobraźni…, op. cit.
20 A. Karaś, Miał zbudować…, op. cit., s. 260.
21 W. Hulewicz, Teatr Wyobraźni…, op. cit.
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siły literackie do wyżywienia się przez radio”, „żenić radio z literaturą”,
„dawać prapremiery dzieł literackich, które dopiero mają się ukazać”,
„zrobić słowo monetą obiegową w społeczeństwie”. W myśl tych słów
Hulewicz zabiega o wybitnych autorów, organizuje konkursy na słu-
chowiska z nagrodami pieniężnymi. Startują w nich m.in.: Jerzy Sza-
niawski, Julian Tuwim, Bolesław Leśmian, Leopold Staff, Konstanty
Ildefons Gałczyński. Oprócz werbowania autorów i wykonywania mnó-
stwa prac organizacyjnych, Hulewicz realizował też własne audycje.
Jego pogadanki o muzyce były komunikatywne, zrozumiałe dla wszyst-
kich, którzy odróżniają „klucz wiolinowy od klucza do bramy22.

3. Koncepcja Witolda Hulewicza
Hulewicz dostrzega zarówno podobieństwa, jak i różnice pomię-

dzy radiem i teatrem. Postaram się omówić kilka najważniejszych ele-
mentów, na które wskazuje. Przede wszystkim podkreśla, iż „aktor sce-
niczny i aktor radiowy to dwa typy artystyczne, należące do tego same-
go gatunku, ale wyraźnie różniące się między sobą. Świadomość tych
właśnie różnic jest obca wielu artystom, występującym przed mikrofo-
nem”23. Według Hulewicza, „dobry aktor sceniczny nie musi być do-
brym aktorem mikrofonowym, jednakże dobry aktor i dobry artysta
radiowy mogą połączyć się doskonale w jednej osobie. I odwrotnie: ak-
tor nie posiadający dobrych warunków teatralnych może być znakomi-
tością w studiu radiowym. Złe warunki zewnętrzne lub ułomność ciele-
sna może przed artystą teatralnym zamknąć raz na zawsze scenę, otwie-
rając jednocześnie gościnne wrota radia”24. Hulewicz stwierdza: „gdy
uświadomimy sobie moc i czar płynące od postaci aktora scenicznego,
trudno nam będzie rozgraniczyć dokładnie, co z tych wrażeń należy
zapisać na dobro barwy głosu i interpretacji tekstu, a co na dobro po-
stawy, mimiki, gestu, sugestii wzroku, umiejętności noszenia kostiumu i
obracania się w świetle rampy. Mikrofon tę granicę stawia bezwzględ-
nie. Mówi się powszechnie: aktor X ma cudowny głos, ale ten aktor wy-
chodzi blado i fałszywie przed mikrofonem”25. Okazało się bowiem, iż
nie był to ten san głos, który porywał i czarował, lecz głos plus wspania-
ła gra oczu i całego ciała, plus wizualność. Gdy strona wzrokowa znika,

22 A. Karaś, Miał zbudować…, op. cit., s. 260-262.
23 W. Hulewicz, Teatr i radio, [w:] Teatrologia w Polsce w latach 1918-1939. An-

tologia, wyb. E. Udalska, Warszawa 1979, s. 316.
24 Ibidem.
25 Ibidem.
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zostaje sam głos, ubogi i nieprzekonujący. Nie ma więc możliwości na
dokładne określenie z widowni, który aktor pretendowałby na wzorco-
wego aktora radiowego26. Hulewicz proponuje: „niech ten genialny
Konrad, Hamlet czy Tartuffe sceniczny stanie w codziennym stroju, bez
szminki i reflektora, w zupełnie ciemnym pokoju i spróbuje stworzyć
samym głosem całą postać kreowaną. Odebrano mu wszystkie bogate
narzędzia ekspresji a zostawiono jedno, najpotężniejsze, co prawda –
żywe słowo27”.

Według autora Teatru wyobraźni najważniejszym postulatem dla ak-
tora ma być „wytworzenie w sobie własnego stosunku do mikrofonu. Musi
posiąść umiejętność słyszenia siebie, rozdwojenia się na artystę i własnego
kontrolera, wcielającego się w słuchacza po tamtej stronie głośnika28”.

Hulewicz zwraca uwagę także na możliwości kształtowania żywe-
go słowa, które to w radiu są zdecydowanie szersze. W radiu „można
granicę kameralnego mówienia posunąć znacznie dalej w stronę pianissi-
ma, bo sprawa zrozumiałości tekstu szeptów miłosnych lub poufnego
dialogu jest tylko kwestią zbliżenia do mikrofonu, modulacji technicznej,
no i plastyki głosowej aktora. Kameralność to hasło pewnego typu słu-
chowisk radiowych. Istotne jest także, iż mikrofon powiększa wymagania
na polu charakterystyki głosowej. Aktor musi stworzyć typ: samą barwą,
modulacją i akcentem głosu. Słuchacz nie widzi go, więc od pierwszego
słowa każdej kwestii w scenie zbiorowej musi bez najmniejszej wątpliwo-
ści poznać, kto mówi29”.

Z czasem, by wydobyć walory estetyki radiowej, apelowano o
uwzględnianie specyfiki technicznego medium, co sprowadzało się do
skrócenia czasu przedstawień radiowych, ograniczenia liczby występu-
jących postaci i miejsc rozgrywania akcji, uproszczenia konstrukcji
utworu, zmniejszenia ilości wątków pobocznych30. Pisano również o
innych zadaniach reżysera radiowego i odtwórców słuchowiskowych
ról31. Szczególnie ci ostatni, pozbawieni świateł, kostiumów, charaktery-
zacji, odarci z gestu i mimiki musieli całkowicie zmienić swoje podejście

26 Ibidem.
27 Ibidem, s. 316-317.
28 Ibidem, s. 317.
29 Ibidem, s. 318.
30 Z. Kopalko, Reżyser o słuchowisku radiowym, Warszawa 1966, s. 9-10.
31 E. De Fossard, Writing and Producing Radio Dramas, London 2005, s. 127.
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do wykonywanego zawodu, bowiem w radiu ich głos był nagi:32 „Do-
świadczony aktor wchodził do studia z którego odbywała się transmisja
z przekonaniem o swoim dużym doświadczeniu aktorskim, często tylko
po to, by przekonać się, że wymogi mikrofonu wymuszą uczenie się
wszystkiego od nowa”33.

Hulewicz osobne miejsce poświęca reżyserowi radiowemu. Za-
znacza: „w tym znaczeniu, w jakim o nim chcę tu mówić, do niedawna
właściwie nie istniał. Etatowi reżyserzy rozgłośni reżyserowali wszyst-
kie słuchowiska; bardzo rzadko zapraszano do specjalnych prac reżyser-
skich w studio radiowym pewne „firmy”. Ten stan rzeczy uległ zasadni-
czej zmianie, przynajmniej (na razie) w rozgłośni stołecznej. Wszystkie
ważniejsze słuchowiska reżyserują zapraszani do studia reżyserzy go-
ścinni (teatralni i filmowi), a Polskie Radio dostarcza im tylko opieki
akustycznej i technicznej. System ten będziemy uprawiali nadal, pra-
gnąc wyłowić najbardziej radiofonicznych reżyserów”. Z rozważań Hu-
lewicza wynika, iż praca reżysera słuchowiskowego różni się dość
znacznie od pracy reżysera scenicznego. Reżyser radiowy to „władca
ciemności. Praca jego odbywa się w mroku. Oto założenie, punkt wyj-
ścia do tworzenia wszelkich dalszych przykazań”.

Dalej, miejsce reżysera słuchowiskowego nie jest na „scenie” ra-
diowej, czyli w studiu, lecz w kabinie reżyserskiej. Tutaj gra tylko rolę
dyrygenta z uchem przy głośniku, z ustami przy mikrofonie porozu-
miewawczym, u boku reżysera akustycznego, który na stołach modula-
cyjnych gra jak na klawiaturze. Z tego wynika reguła, że reżyser sam nie
powinien grać roli w słuchowisku, które reżyseruje, gdyż „ma mieć oczy
zamknięte, a cały być uchem, uchem słuchacza”. Ucho to musi być sym-
foniczne, ogarniające zarazem wszelkie odcienie żywego słowa, wszel-
kie sploty, echa i współdźwięki solowych głosów, chóru i tła akustycz-
nego razem z muzyką. Muzykalność to w radiu warunek nieporówny-
walnie ważniejszy niż w teatrze34. Dodać w tym miejscu należy, iż Hu-
lewicz nieprzypadkowo wyróżnia właśnie ten element. Jest to związane
bezpośrednio z jego zainteresowaniami.

32 M. Kaziów, O dziele…, op. cit., s. 19-20; D. Rattigan, Theatre of Sound. Radio
and the Dramatic Imagination, Dublin 2002, s. 144.

33 D. Rattigan, Theatre of Sound…, op. cit., s. 25-26; K. Albińska, „Teatr do słucha-
nia”, „literatura do grania”, „kino dla ucha”? – o rodowodzie gatunkowym słuchowiska
radiowego, http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/archives/3400, dostęp:
01.07.2015.

34 W. Hulewicz, Teatr i radio…, op. cit., s. 318-319.

http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/archives/3400
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Hulewicz zwracał uwagę także na pracę reżysera nad dialogiem,
która opiera się na bardzo podobnych zasadach jak w teatrze35. Jednakże
to, co w teatrze nazywa się „opracowywaniem sytuacji” w radiu wyglą-
da zupełnie inaczej. Polega bowiem na „umiejętnym rozmieszczeniu
głosów w studiu, na znalezieniu odległości, sposobów ustawiania, ką-
tów mówienia i poruszania się wobec mikrofonu. Tak jak w kinie, aparat
nie może być jednocześnie w kilku miejscach, tak samo mikrofon nie
może podawać wszystkich głosów na jednej płaszczyźnie, w jednako-
wym natężeniu. Akustyka studia musi być plastyczna, wyraźnie trój-
wymiarowa. O tym pamiętać musi reżyser nie tylko wtedy, gdy infor-
macja autora lub sytuacja wyraźnie na to wskazuje (np. na głos z dru-
giego pokoju), ale i wówczas, kiedy wszyscy aktorzy są blisko. Reżyser
musi punkt słyszalności dość często przesuwać, stosując zbliżenia i od-
dalenia, umyślne znaki i wyłaniania się głosów itp. Dzięki temu uzyska
plastykę studia i wypukłość dźwięku”36.

Z dotychczasowej analizy wynika, jak nowe i złożone zadania na-
rzuca radio poważnej pracy reżyserskiej. Reżyser radiowy winien także
dobrze znać wszelkie środki akustyczno-techniczne, jakie ma do dyspo-
zycji w warsztacie. Wirtuozowska znajomość rzemiosła jest w tej sytu-
acji nie mniej ważna niż artystyczna koncepcja reżyserska i umiejętność
jej zrealizowania37.

Praca w studiu radiowym wymaga różnych typów reżyserów.
Hulewicz rozróżnia następujące rodzaje:

1. „Reżyser słuchowisk kameralnych małoosobowych, gdzie punkt
ciężkości jest w dialogu, w rozłożonym na rozmowy żywym słowie

2. Reżyser słuchowisk zbiorowych panoramicznych, w których
żywe słowo splata się z symfonią dźwięków i szmerów

3. Reżyser słuchowisk montażowych o równorzędności elemen-
tów słowa, muzyki i tła akustycznego (będą to zradiofonizowane miste-
ria, poematy, montaże literackie)”38.

Hulewicz podkreśla, iż wszystkie typy reżyserów muszą stale
pamiętać o jednym, mianowicie o szyldzie, jaki wywiesił teatr radiowy,
a który brzmi nieprzypadkowo – „Teatr wyobraźni”. Słuchowisko po-
winno być pokarmem dla wyobraźni słuchacza, musi ją pobudzać, za-
ciekawiać, gnać naprzód. Winien o tym na każdym kroku pamiętać

35 Ibidem, s. 320.
36 Ibidem.
37 Ibidem.
38 Ibidem, s. 320-321.
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przede wszystkim autor, dramaturg słuchowiskowy, a po nim również
reżyser39.

Autor Przybłędy Bożego wspomina także o środkach pomocniczych
w pracy aktora i reżysera radiowego. Wskazuje na potrzebę studia eks-
perymentalnego, laboratorium dźwiękowego, seminarium akustyczne-
go, które by pracowało jak każde laboratorium naukowe: bez pośpiechu,
bez terminu, który wyznaczony jest w programie i grozi, nagli, które by
pracowało nie dla premiery lecz dla samej pracy jej postępu40.

Zakończenie
Jak podkreśla Karolina Albińska, „słuchowisko przebyło długą

drogę zanim udało mu się wyrwać z oków sztuk pokrewnych takich jak
literatura, kino i teatr. Wybijając się na upragnioną niezależność zyskało
szacunek i powszechną akceptację. Dzięki temu do końca lat 80. XX w.
święciło swe triumfy w radiowym eterze41. Dziś „złota era radia” minęła
bezpowrotnie, a „sztuka na głosy i dźwięki” walczyć musi o swoje być
albo nie być nie tylko na radiowych antenach, ale i w sercach oraz umy-
słach słuchaczy. Współczesna audiowizualna kultura nie promuje bo-
wiem przekazów odwołujących się do percepcji czysto fonicznej. Zmia-
na zachowań odbiorczych współczesnych radiosłuchaczy także nie
sprzyja rozwojowi teatru wyobraźni”42.

Streszczenie:
Niniejszy artykuł traktuje o głównych postulatach Witolda Hule-

wicza w odniesieniu do jego autorskiego pomysłu teatru wyobraźni.
Autorka przywołuje kluczowe zagadnienia, na które w szczególny spo-
sób zwraca uwagę Olwid, odnosząc je do założeń słuchowiska radiowe-
go. Zaznacza także wspólne i odrębne pola pomiędzy teatrem a radiem.
Z analizy wynika, iż współczesna audiowizualna kultura nie promuje
już przekazów odwołujących się do percepcji czysto fonicznej, gdyż
zmiana zachowań odbiorczych współczesnych radiosłuchaczy nie
sprzyja rozwojowi teatru wyobraźni.

Słowa kluczowe: słuchowisko radiowe, teatr wyobraźni, Witold
Hulewicz

39 Ibidem, s. 321.
40 Ibidem, s. 321-322.
41 M. Hopfinger, Literatura i media po 1989 r., Warszawa 2010, s. 140.
42 K. Albińska, „Teatr do słuchania”…, op. cit.
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Summary:
This article deals with the key messages of Witold Hulewicz in rela-

tion to his original idea of the theater of the imagination. The author recall
key topics on which Olwid especially highlights, referring them to the as-
sumptions radio play. She marks also common and separate fields between
theater and radio. The analysis shows that contemporary audiovisual cul-
ture does not promote longer messages referring to purely aural percep-
tion, since a change of behavior acceptance of contemporary listeners not
conducive to the development of the theater of the imagination.

Keywords: radio theater, theater imagination, Witold Hulewicz
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Anna Maria Piskorska

Problem dysfunkcyjnej rodziny w filmie „Synecdoche,
New York” Charliego Kaufmana

Artysta jest źródłem dzieła. Dzieło jest źródłem artysty.
Martin Heidegger

Wstęp
Życie każdego z nas jest dziełem sztuki. Każdy człowiek jest arty-

stą, ponieważ, egzystując w świecie, stwarza go na własny obraz i po-
dobieństwo. Jest jednocześnie poddanym i panem, tworem i twórcą.
Posiadł wielką nadzieję: że może swoje życie usensownić i uwznioślić.
Jest w stanie przez wiele lat karmić się tą świetlistą potencjalnością wła-
snego spełnienia. Dlatego współczesne fatum zawiera się przede
wszystkim w bolesnej świadomości nigdy niewykorzystanych szans,
straconych złudzeń. „Naiwność” to słowo-skorupa, epitet większości
dążeń, którym bieg lat odebrał magiczną moc, które rozczarował. I któ-
rymi my się rozczarowaliśmy.

Człowiek, przedstawiony w dziele reżysera, ma już tę drogę za
sobą. I niespiesznie, samotnie, zbliża się do końca. Bądź też to koniec
spokojnie sunie w jego stronę. Caden Cotard, bohater filmu Synecdoche,
New York autorstwa Charliego Kaufmana próbuje zapanować nad wła-
sną śmiercią, która opanowuje coraz większe obszary życia. Odchodzą
od niego bliscy, potem traci zdrowie (nie kontroluje swojej fizyczności,
rozpada się psychicznie); następuje degeneracja jego Istnienia, degrada-
cja całości, którą kiedyś (być może) stanowił (i o której stanowił), do po-
ziomu atomów, żyjących obok siebie bez związku.

Jednakże film, któremu nadano tytuł synekdochy, nie może i nie
chce traktować wyłącznie o smutnym losie Cadena Cotarda i obecnych
w nim innych istnień. Rości sobie prawo do powiedzenia czegoś uni-
wersalnego, dotyczącego i dotykającego każdego z nas. W ten sposób,
jak w kole hermeneutycznym, żeby – oglądając ten film – coś przeżyć,
musieliśmy przeżyć coś już przedtem, jako że nie można rozumieć bez
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wcześniejszego rozumienia1. Narrator filmu jest pierwszym z nas, który
to odkrył i wykorzystał. Opowiadaną przez niego historię cechuje pew-
na totalność, w której bohater (a w tym wypadku raczej antybohater)
stanowi jedynie retoryczną figurę2. Jego biografia ma sens o tyle tylko, o
ile każdy z nas jakąś posiada. Caden nie jest jednostkowy, lecz wielo-
krotny i przez to rozmyty. Jak impresjonistyczny obraz. Można go po-
znać jedynie po odsunięciu się od niego na pewną odległość. A następ-
nie rozpoznać się w nim, gdyż „pewna odległość” tym razem nie gwa-
rantuje bezpiecznego dystansu względem obiektu, nie unieszkodliwia
niepokojącego obrazu, lecz czyni go sobowtórem patrzącego. Dlatego
też bohatera Synekdochy postrzegam jako współczesnego everymana,
który mógłby być tragikomicznym alter ego K. z Procesu Kafki bądź też
poronionym (czyli niezrealizowanym) pomysłem Samuela Becketta. A
może C. (bo tak od tej pory będę nazywać Cadena Cotarda) jest tylko
wytworem refleksji powstałej w umyśle narratora, będącego z kolei
elementem świata wyobrażonego przez twórcę3?

1. O chronicznej achroniczności życia
Życie to ta znacząca chwila między porannym przebudzeniem a

wieczornym zaśnięciem.
Śmiertelność jest naszą podstawową cechą. W czasie pierwszego

zachłyśnięcia się powietrzem rozpoczęto odliczanie. Od tego momentu
każda sekunda przybliża nas do własnego końca. W tej sytuacji świa-
domość mijającego czasu może paraliżować albo, wręcz przeciwnie,
motywować do działania, by jakkolwiek odznaczyć się w świecie. Za-
zwyczaj – tak jak w przypadku C. – robi jedno i drugie.

Narrator filmu pokazuje nam konkretną czasoprzestrzeń: Nowy
Jork, początek XXI wieku. To świat, który znamy, który jest naszym
własnym. Dzięki temu zabiegowi również postaci filmowe nabierają

1 Interpretacja koła hermeneutycznego według Martina Heideggera: zanim
interpretator podejmie się interpretacji tekstu, posiada już jakieś wyobrażenie o
nim, wynikające z jego wyobrażenia o świecie.

2 Interpretacja koła hermeneutycznego według Friedricha Schleiermachera:
nie można zrozumieć całości bez zrozumienia szczegółu, a szczegół nie może
być zrozumiany bez odwołania się do całości. Zatem skuteczna interpretacja
polega na ruchu kolistym – od całości do szczegółu i od szczegółu do całości.

3 Twórca w rozumieniu „podmiotu czynności twórczych” (Janusz Sławiń-
ski), czyli „specyficznej roli autora, w którą wchodzi on w przebiegu procesu
twórczego” (Aleksandra Okopień-Sławińska tę instancję nadawczą nazywa
„dysponentem reguł” bądź „nadawcą utworu”).
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realności. W końcu wszyscy istniejemy w świecie na tych samych zasa-
dach: ukonkretniamy się wyłącznie w danej chwili.

Jednak C., choć jak my wszyscy bierze udział w odwiecznej grze z
czasem, nie dostosowuje się do jej reguł. Zamiast tego rozbija godziny
na atomy chwil przeżywanych synchronicznie. Bohater nie liczy miesię-
cy, nie zwraca uwagi na upływ lat. Mógłby powiedzieć: Moje życie jest
samorealizacją nieświadomości4. C. cały czas pisze swoją (kontrolowaną
przez podświadomość) historię ducha, ograniczony krótkim terminem
ważności własnego ciała. Przeżycia, tęsknoty, obsesyjnie powracające
lęki czy nagłe przypływy pamięci zalewające wybrzeża teraźniejszej
chwili stają często w opozycji do „zwykłej kolei rzeczy”.

Dzieje się tak, ponieważ podstawowym pragnieniem C. jest po-
trzeba odczucia pełni istnienia (pełni, która jest w istocie swej achro-
niczna). Takie poczucie spełnienia może nastąpić tylko w zgodzie z sobą
samym (czyli człowiekiem, który miesza w sobie przeszłość, teraźniej-
szość i przyszłość). Metaforycznie można je ująć jako „najszczęśliwszy
dzień w życiu”. Taki dzień stanowi esencję całego naszego bycia w
świecie. To na niego właśnie czekamy latami, nie pojmując, czym tak
naprawdę jest totalność, nie rozumiejąc, że ona zawsze będzie jednocze-
śnie całością i częścią.

2. O mężczyźnie uwikłanym w kobiety
To, co narrator szczególnie wyśmiewa i piętnuje, przedstawiając

C., to jego nieporadność w sytuacjach łóżkowych. Bohater w intymnej
scenie z żoną rozmawia o swoim stolcu, natomiast kochając się z Hazel,
nagle wybucha płaczem i wyznaje, że chyba umiera. Jaskrawość i nie-
przystawalność tych scen prowadzi do postrzegania życia seksualnego
bohatera jako nieustanny teatr absurdu. Oczywiście, problem z potencją
wywiera wpływ na całościowy psychologiczny obraz postaci. Możliwe,
że to właśnie z powodu poczucia jakiejś niedyspozycji i rodzącego się
przez to rozgoryczenia, świat C. wypełnia się kolejnymi kobietami. Bo-
hater wciąż ponawia próbę wejścia z nimi w głęboką relację. Przy czym
frustracje C. wynikające z nieumiejętności budowania heteroseksual-
nych związków wychodzą znacznie poza samą sferę seksualną i w ten
sposób doprowadzają mnie do ponownego rozpoznania w bohaterze
tego samego pragnienia pełni, o której pisałam powyżej. Tym razem
ujawnia się ono w nawiązaniu do platońskiego mitu o Androgyne: wizji

4 Pierwsze zdanie autobiografii Carla Gustava Junga Wspomnienia, sny, myśli
(1961)
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jednego stworzenia, które w mitycznych czasach zostało rozcięte przez
zazdrosnych bogów na dwie szukające się odtąd całe życie połowy: mę-
ską i żeńską. Może właśnie dlatego C. jest tak mocno „uwikłany w ko-
biety”, ponieważ bez nich czuje się nie tyle niekompletny, ile całkiem
rozproszony, niespójny logicznie, rozbity na miliony myśli, zagubiony
we własnych rozlicznych jaźniach. Czyli, jednym słowem, zbyt samotny,
żeby przetrwać.

W filmie moją tezę o androgeniczności tęsknot C. potwierdza przede
wszystkim wątek niespełnionej miłości z Hazel. Związane z nią marzenie o
powstaniu jednej „chimery” z dwóch ciał stanowi najsilniejsze a przy tym
najbardziej wprost wypowiedziane nawiązanie. Podejmowane przez boha-
tera kolejne nieudane próby stworzenia prawdziwego związku (i ciał i
dusz) prowadzą do przeświadczenia o niemożności zrozumienia drugiej
istoty. O tym dominującym uczuciu rozczarowania mówi się tutaj wprost:
zaczyna Adele, rzucając w stronę C. tuż przed jej wyjazdem do Berlina:
każdy jest rozczarowujący, następnie padają słowa: powinieneś już iść wypo-
wiedziane przez Hazel na koniec wieczoru, w którym rozwiana została jej
wizja C. jako wspaniałego kochanka, wreszcie: wynoś się z mieszkania wy-
krzyczane w twarz bohaterowi przez jego drugą żonę, Claire, kiedy C. swo-
im postępowaniem przeszedł już granice jej wytrzymałości.

Ponadto warto zauważyć, że każda z kobiet reprezentuje inny typ
osobowości, jakby C. szukał na wszelkie możliwe sposoby szansy na
dopełnienie się w drugim człowieku (albo, jeśliby przenieść całą sytuację
do świata wewnętrznego bohatera – posługując się jungowską termino-
logią – C. jako mężczyzna próbował odnaleźć swoją aminę): Adele to
kobieta dominująca (zarówno jako żona jak i artystka), Claire z kolei
całkowicie ulega C. i traktuje go jak swojego mistrza. Hazel natomiast
jest tą kobietą, która – według C. – kocha najpiękniej i najczulej. To ona
wymaga od bohatera najwięcej, ale też najlepiej go rozumie.

Najmocniejsza w swojej wymowie i jednocześnie bardzo zastana-
wiająca jest więź C. z Olivie – zagubioną/porzuconą córką. W scenie
śmierci Olivie ukazana została konfrontacja wspomnienia C. (ważnej i
czystej relacji ojca z własnym dzieckiem) z wyobrażeniem o ojcu noszo-
nym przez dorosłą już dziewczynkę (wspomnienia oplecione siecią
oskarżeń, pretensji i żalów). Wynikiem tego spotkania jest poczucie abso-
lutnej niemożność porozumienia się. Ta scena uzmysławia mi, że niespo-
sób dowieść, jaka jest obiektywnie słuszna wersja opowiadanej nam histo-
rii. Przy czym narrator pogłębiając to przekonanie, w kilku pojedynczych
scenach sugeruje, że niekoniecznie punkt widzenia bohatera jest tym naj-
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bardziej wiarygodnym. Raczej jest tyle punktów widzenia ile par oczu. I
wszystkie mają swoje racje.

Nie ma jednak ważniejszej kobiety w życiu C. nad Ellen. To ona
może być jego upersonifikowaną animą. W niej bohater rozpoznaje się
do tego stopnia, że zapomina o tym, kim był dawniej. To ona przejmuje
kontrolę nad jego życiem i zaczyna je reżyserować „po swojemu”. Cho-
ciaż to jest tylko jedna z możliwych interpretacji. Może być również tak,
że to Caden jest jedynie wytworem umysłu Ellen, której skrawek biogra-
fii poznajemy w ostatnich sekwencjach filmu. A może zarówno on jak i
ona są pewnymi znaczącymi impulsami wyprodukowanymi przez
umysł narratora – kreatora świata przedstawionego?

Paradoksalność Kaufmana jako scenopisarza polega na tym, iż w
realizacji swoich pomysłów jest on tak bardzo konsekwentny, że aż za-
skakujący. W ten sposób przemierzamy wraz z nim drogę od zdawałoby
się, że nic nieznaczącego przesłyszenia się Adele w rozmowie telefo-
nicznej z C. do rzeczywistego utożsamienia bohatera z Ellen. A ta sytu-
acja z kolei niesie nas jeszcze dalej. To już nie jest bowiem nawet freu-
dowska interpretacja czynności pomyłkowych, lecz dezaktualizacja
wszelkich podziałów na osobne osobowości. Tu każdy jest każdym. Jesteś
Adele, Hazel, Claire, Olive. Jesteś Ellen.

3. O psychopatologiach, nerwicach natręctw, depresji. O byciu
sobą w innych i niesobą w sobie. O dojmującej samotności i wszech-
obecnej śmierci (i złych psychoanalitykach-kapłanach oraz lekarzach-
wyroczniach)

Podstawowy paradoks każdego istnienia wynikający z wielu sce-
nariuszy Kaufmana polega na tym, że w materialnej, najmocniej zinte-
growanej z rzeczywistością postaci staje się ono najmniej zasadne i zna-
czące. Okazuje się, że o wiele większy wpływ na ludzkie działania i bliż-
sze prawdy o człowieku jest to, co w nim tkwi, lecz się nie ujawnia
wprost, co pozostaje w sferze potencjalności, bądź też ukrywa się głębo-
ko w podświadomości.

Zanurzmy się w mętnych i lękliwych głębinach mojego samotnego, spier-
dolonego życia. – tak bohater określa na jakiej zasadzie zachodzi proces
twórczy w trakcie przygotowywania przedstawienia (a interpretatora
zaprasza do rozumienia jego postępowania w kontekście psychoanali-
zy). W ten sposób przepełniony pesymizmem świat wewnętrzny C. za-
czyna funkcjonować równie realnie jak świat zewnętrzny. Wyemancy-
powane i zmaterializowane projekcje jego lęków i pragnień łączą się z
rzeczywistością a sam bohater pogrąża się w coraz większej paranoi i
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depresji. Jako że jest człowiekiem chorym (psychicznie – hipochondria,
nerwica natręctw, fizycznie – problemy z układem nerwowym), lecz w
jego poczuciu wciąż niedokładnie zdiagnozowanym, postrzegany przez
niego świat cechuje jest pełen niebezpiecznych tajemnic natomiast coraz
bardziej pozbawiony ludzi, z którymi dobrze by było wejść w kontakt i
na których można by się wesprzeć. Podsumowując, w Synecdoche chorzy
są nie tylko mieszkańcy Nowego Jorku, niezdrowa jest sama rzeczywi-
stość. Nawracający wciąż temat różnorakich wycieków i wydzielin, w
tym także ludzkich ekskrementów, doprowadza do myśli o tym, jakoby
świat – podobny temu z dramatów Becketta – chylił się ku końcowi,
stanowił odpadek po samym sobie.

W tej pełnej tajemnic, niezrozumiałej rzeczywistości jedynymi stwo-
rzeniami, które posiadły wiedzę na tematy metafizyczne (ze szczególnym
uwzględnieniem tych odnoszących się do eschatologii) są lekarze. Dlatego
to właśnie do nich C. zwraca się z determinującym całe jego życie pyta-
niem: Kiedy umrę? Jednak udzielane przez nich odpowiedzi są równie nie-
jasne, co ich pytyjskich poprzedniczek.

Kolejną ważną grupę ludzi stanowią psychologowie. Są oni kapła-
nami (podobnymi tym ze starożytnego Egiptu) sprawującymi cykliczne
rytualne obrzędy nad każdym wypłacalnym pacjentem. Nic w życiu ich
podopiecznych nie powinno dziać się bez ich wiedzy i zgody. Są to, jak
psycholożka, do której chodzi C., długonoga blondynka Madeleine, oso-
by narcystyczne, interpretujące zachowania innych przez pryzmat siebie
z przekonaniem o swojej nieomylności, tak jakby tylko one miały mono-
pol na odkrywanie prawdy o człowieku.

W istocie jednak psychika ludzka jest tak skomplikowana, wielo-
płaszczyznowa i niejednorodna, że interwencja psychologa wcale nie
przybliża do zrozumienia jej mechanizmów. W przypadku C. na pewno
najwięcej o bohaterze mówi postać stanowiąca jego alter ego: Sammy.
Kiedy jednak i on odrywa się od reszty psychiki i zaczyna podejmować
decyzje wbrew C., dochodzi do kolejnego zwielokrotnienia jaźni i jesz-
cze większej zapaści bohatera.

Film Synecdoche można by potraktować jako luźną interpretację
jungowskiej teorii, mówiącej o tym, że tożsamość jest czymś odkrywa-
nym przez całe życie. C. pokazuje na swoim przykładzie, jak trudno jest
poznać samego siebie i żyć z sobą w zgodzie, pomimo różnych ludzkich
paradoksów, kłopotliwych uwarunkowań i złych skłonności.
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4. O poszukiwaniu prawdy w świecie symulakrów
Kolejne pytanie, jakie warto byłoby sobie zadać brzmi: Dlaczego

właściwie bohater podejmuje się stworzenia opus magnum, mimo tego,
że zapewne przeczuwa, iż będzie to zadanie niezwykle trudne, wyma-
gające a nawet może niewykonalne? Próba odpowiedzi: ponieważ roi
się w jego głowie archetyp Wielkiego Artysty, obcującego tylko z Isto-
tami Najwyższymi, dochodzącego jedynie Prawd Ostatecznych. Jest to
kolejny wyraz pierwotnej tęsknoty za stanem nazywanym „pełnią ży-
cia”, czyli życiem przeżywaniem świadomie, w którym człowiek
(wszechwładny pan swojego losu) mierzy się jedynie z filozoficznymi
pytaniami dotyczącymi ontologii bytów i epistemologii świata. Dążenie
do stanu wzmożonej wrażliwości, w którym możliwe będą olśnienia i
iluminacje. Oderwanie od świata, by móc się przyjrzeć mu z boku, objąć
jako całość, dzięki czemu odkryć i wypowiedzieć jakąś prawdę o nim,
oraz o życiu (synekdochę można także rozumieć jako tęsknotę za wy-
powiedzeniem się w imieniu ludzkości). Istota tego pragnienia stanowi
kontrapunkt względem rzeczywistości, w jakiej po uszy tkwi bohater.

Wszyscy pędzimy ku śmierci. Ale jesteśmy tutaj, przez krótką chwilę, ży-
jemy ze świadomością śmierci, ale i nadzieją, że nigdy nie nadejdzie. Ta wy-
powiedź stanowi wszystko, na co potrafi zdobyć się C., określany mimo
to przez Claire wielkim reformatorem teatru, przyrównywany do Gro-
towskiego, tytułowany następcą Artauda. Dzięki tej i jej podobnym sce-
nom narrator tworzy zgrabną satyrę odnosząca się do koncepcji teatru
życia, który chce dotrzeć do najczystszej prawdy ludzkiej egzystencji i
przekazać ją innym. Taki teatr, opierający się na autentycznych zdarze-
niach i przeżyciach, przedstawiony został przez narratora filmu jako
bezsensowny, pozbawiony tej bezcennej dla każdej sztuki autorefleksji,
jedynie kalkujący rzeczywistość, lecz nie rozumiejący sensu życia w niej.

Ta koncepcja spotyka się w połowie drogi z myślą odwrotną: o życiu
jako teatrze, o niemożności wyjścia z ról społecznych, zdjęcia masek, nawet
przed sobą samym. O konieczności gry, udawania życia w fikcyjnym świe-
cie organizowanym przez sieć symulakrów zastępujących właściwe byty,
w którym nie wiadomo, co znaczy żyć prawdziwie i jak można by tego
dokonać. C. stanowi tu przykład postaci, która przestaje być w centrum
siebie, wycofuje się na obrzeża i pozwala przejmować kontrolę innym,
ukrytym w niej tożsamościom. W konsekwencji czego wszelkie granice
ulegają zatarciu i tylko mnożą się sobowtóry powstałe na skutek sublimacji
pragnień. Obsesyjna myśl o tym jak wyreżyserować sztukę jest ostatnią próbą



256

walki C. o własną tożsamość, o to, albo zrozumieć siebie i przejąć władzę
nad swoim własnym światem wewnętrznym.

5. O konieczności i niemożności dowiedzenia własnej tożsamości
– Co po sobie zostawisz? Zachowujesz się jakbyś miał na to całą wiecz-

ność.
C. ma silne poczucie upływającego czasu. W subiektywnie po-

strzeganej przez niego rzeczywistości nieustannie nieczule pracują zega-
ry. Jednak sama świadomość nie przełamuje jego bierności. Dopiero
czynniki zewnętrzne zmuszą go do działania, które jednocześnie na-
piętnują, przeklną: jego akt twórczy nie będzie już podyktowany chęcią
odniesienia spektakularnego sukcesu, lecz będzie stanowił walkę o na-
danie sensu własnemu życiu.

Równolegle do tworzenia spektaklu C. rozpoczyna poszukiwania
nad odpowiednim tytułem. Wie, że tylko poprzez nazwanie jego opus
magnum stanie się całością. Ponieważ nazwać to nadać imię, czyli dopeł-
nić istnienia. Stworzyć, jak Bóg, kiedy ze słów konstruował świat i za-
panować jak pierwszy człowiek, który określał zwierzęta.

Za sprawą tytułu C. nie tylko podpisze się pod aktem własności
tego istnienia, które powołał do życia, ale również je oswoi, nauczy się
go, zrozumie. Zatytułowanie to bowiem pierwszy krok ku porozumie-
niu między żywym artystą a czystą abstrakcyjnością sztuki i jedyny
ślad, który na trwałe odciska się w dziele, choć nie stanowi jego imma-
nentnej części. Tytuł to interpretacja dzieła dokonana przez jego autora.

Propozycje nazwania spektaklu powstałe w umyśle C. są różno-
rodne i zmieniają się wraz z przyjętą przez niego perspektywą. Simula-
crum sytuuje spektakl w zewnętrznym kontekście współczesnego świa-
ta, trzy kolejne tytuły prowadzą do wnętrza zagubionej w tym świecie i
niedocenionej jednostki. Choroby zakaźne u bydła to mógłby być przytyk
w kierunku kogoś, kto starałby się robić w tej chwili dokładnie to, co ja
(czyli próbował uchwycić jakąś logikę w następujących po sobie pomy-
słach nazw), gdyby nie fakt, że tytuł ten całkiem dobrze pasuje do
przedstawionego w filmie świata, coraz bardziej groteskowego i zde-
gradowanego, w którym granice poszczególnych istnień zacierają się, co
sprawia, że człowiek przestaje decydować o swoim losie i cierpi na nie-
uleczalną chorobę zakaźną (którą zaraził się już w łonie matki) potocz-
nie nazywaną śmiercią.

Kiedy założymy, że ostatecznie właśnie imię nadaje każdemu
stworzeniu ponadprzeciętną wartość i czyni je niepowtarzalnym a przez
to bezcennym, oczywistym stanie się dla nas, że C. nie jest w stanie zaty-



257

tułować dzieła, które nigdy w ten sposób nie wyróżni się spośród reszty
istnień /tworów/produktów. Jako współczesny everyman C. przeżył
swoje olśnienie, że nie jest nikim wyjątkowym, a co więcej nie jest nawet
(w sensie ontologicznym) skończonym bytem, ponieważ jego płynna
tożsamość dyfunduje poza sztucznie ustalone granice, przez co nie po-
zwala się jednoznacznie określić.

6. O fundamentalnym mentalnym banale tkwiącym w każdym z nas
Kiedy artysta (czyli każdy z nas) tworzy dzieło sztuki (to znaczy:

pragnie dotrzeć do pełni istnienia ukrytej w przemijalnym życiu i zni-
komym świecie), wydaje mu się, że w całym kosmosie nie ma nikogo,
kto podjąłby się równie istotnego i niezwykłego zadania. Czuje na sobie
ciężar ważnej misji. Jest tym, który stawia fundamentalne pytania, który
prowokuje do abstrakcyjnego myślenia i szerszego spojrzenia na skom-
plikowane dylematy egzystencjalne.

To poczucie „bycia artystą” trwa u niektórych ledwie chwilę, inni
zaś utrzymują je przez długie lata. Jednak w pewnym momencie każdy
doznaje olśnienia. A potem… – jak opisać to rozczarowanie, które na-
stępuje zaraz po odkryciu, że nie ma większego banału nad te sprawy,
którym się poświęciło życie? Naraz uzmysławiamy sobie, że nie tylko
zadajemy oczywiste pytania, ale także dajemy konwencjonalne odpo-
wiedzi. Ironia losu dopełniła tę smutna prawdę o fakt, że nawet samo
uczucie rozgoryczenia i zniechęcenia upowszechniło się już w naszej
kilkumilionowej społeczności do tego stopnia, że nie sposób pisać o nim
nie ulegając frazeologicznym schematom.

C. początkowo również nie jest świadom własnej wtórności, ma-
rzy o dziele, które go zindywidualizuje i wyodrębni. Jednak narrator nie
pozostawia nam złudzeń. Człowiek odróżnia się od innych stworzeń
przede wszystkim tym, że myśli, czyli filozofuje na tematy znane już
wieki wieków temu. Życie, śmierć, miłość, dobro, zło, piękno, samot-
ność, wiara – to pojęcia już bardzo dobrze przez ludzkość przyswojone,
które doczekały się kilkuset interpretacji. Współcześnie można odnieść
takie wrażenie, jakby słowa również ulegały wytarciu przez zbyt częste
powtarzanie a ich znaczenia bladły od ciągłego nawiązywania do nich,
ponieważ coraz trudniej jest wypowiadać te „wielkie słowa” (budujące
powszechne uniwersum znaczeń) bez choćby lekkiego grymasu ust.

W tym momencie można by zaryzykować stwierdzenie, że
wszystkie dzieła sztuki (w tym także filmy) traktują w ostatecznym roz-
rachunku o tym samym („ostatecznym rozrachunkiem” nazywam in-
terpretację dzieła, zbierającą wszystkie główne myśli i podsumowującą
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wątki, obejmującą dzieło jako całość). Na poziomie odkrywania najważ-
niejszych treści danego dzieła prawdziwa oryginalność nie polega zatem
interesującym doborze tematów, ani na nowatorskiej formie przekazu
(która jest najważniejsza dla analityka, lecz nie interpretatora), ale wyra-
ża się ona w akcie działania reżyserów: na ile podejmą oni świadomą
grę z tym, co od lat wiadome. Kaufman jest w tym mistrzem. Przy czym
wydaje mi się, że, aby uzyskać taki dystans do treści własnego dzieła,
reżyser musiał uświadomić sobie coś więcej: że banał stanowi nie tylko
fundament każdego filmowego przesłania, ale również leży u podstaw
myślenia samego reżysera, czyli każdego człowieka. To właśnie w świe-
cie, w którym już wszystko o wszystkim powiedziano, tak łatwo jest
każdemu stać się każdym.

Streszczenie:
Artykuł stanowi obszerną analizę filmu „Synecdoche, New York”

w reżyserii Charliego Kaufmana. Autorka proponuje oryginalną inter-
pretację tego wielopoziomowego dzieła, opierając się na zasadach anali-
zy formalnej Dawida Bordwella oraz wykorzystując narzędzia metodo-
logiczne wypracowane przez hermeneutykę. W efekcie powstaje wielo-
wątkowa refleksja nad kondycją współczesnego człowieka i rozpadem
więzi, które dotychczas umacniały jego tożsamość, a w tym przede
wszystkim rozpadu więzi rodzinnych.

Słowa klucze: Charlie Kaufman, film artystyczny, rodzina, her-
meneutyka, postmodernizm

Summary:
The article is a comprehensive analysis of the movie "Synecdoche,

New York" directed by Charlie Kaufman. The author proposes an origi-
nal interpretation of this multilevel work based on the principles of for-
mal analysis of Dawid Bordwell and using the methodological tools
developed by hermeneutics. As a result, there is a multifaceted reflection
on the condition of modern man and the breakdown of ties that have so
far strengthened his identity, and above all the breakdown of family ties.

Key words: Charlie Kaufman, artistic film, family, hermeneutics,
postmodernism
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